
 

 
 

 Chateau Malijay,  Frankrike:  1 st Le Clos des Plumes, 2 st Chateau Malijay White 
 Vigna Belvedere, Italien:  2 st Prosecco  Najma 
 Terreno, Italien:  1 st Rosato di Toscana IGT,  2 st ”Trubadurvinet” 
 Artisan, Österrike:  2 st  Zweigeit Neusiedleree 
 Fratteli Revello, Italien: 2 st Dolcetto d’Alba 

 

1 st Le Clos des Plumes  

Varm vit färg med en komplex doft av honungsblommor och hasselnötter, 
smaken är rund och balanserad. Passar till fisk, fågel skaldjur och naturligtvis till 
gåslever. 

 
 Druvor: 30% Viognier, 15% Clairette, 5% Grenache blanch, 20% 

Roussanne, 20% Marsanne.  
 Serveras i: 12 grader.  
 Alkoholhalt: 13%.  
 Lagring: På ståltank och ekfat.  
 Jordmån: Blandning av lera, kalksten 

och krita. 
 
2 st Chateau Malijay White 
 
Lysande ljusgul färg med livliga dofter av fruktträd såsom päron och aprikos 
tillsammans med kaprifol och hagtorn. Smaken är väldigt fräsch och balanserad. 
En perfekt fisk och fågel dryck men också till vitt kött. 

 Druvor: 75% Grenache vit, 15% Vionier, 10% Clairette. 
 Serveras i: 12 grader.  
 Alkoholhalt: 14%.  
 Lagring: På ståltank.  
 Jordmån: Blandning av lera, 

 kalksten och småsten. 
 

 

2 st Prosecco Najma 
 
Halmgul färg. Toner av äpple, rosor, hasselnöt och havtorn. 
Vinifiering: Vigna Belvedere använder sig av Charmat-metoden vid 
framställning av Prosecco. Först pressas druvorna innan de ska jäsa en 
första gång. Sedan utförs en andra jäsning i rostfria ståltankar innan 
buteljering.  
 

 Druva: Glera.  
 Serveras i: 6-8 grader.  
 Alkoholhalt: 11,5%.   
 Restsocker: 13,9g/l 
 Öppnas melllan: 2020-2022.  
 Jordmån: Blandning av kalkhaltigt grus och lera.  
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1st Rosato di Toscana IGT 
 
Doft av röda bär och örter. Smak av mogna körsbär och fin citruston. Vinet är 
torrt med fin längd och bra syra. Ett utmärkt aperitifvin, även ett fint 
komplement till sallader och skaldjur. 
Vinifiering: Druvorna genomgår en fyra timmar lång maceration följt av 
jäsning utan tillsatta jäststammar. Såväl jäsning som lagring sker på ståltank. 
 

 Druvor: Merlot, Savngiovese.  
 Serveras: I 8-10 grader. 
 Alkoholhalt: 13%. 
 Öppnas: Mellan 2020-2022.  
 Jordmån: Skifferhaltig Galestro 

 
2 st Trubadurvinet 

Rött vin från Terreno  som är framtaget gemensamt med trubaduren Mikael 
Abrahamsson och är en äkta Chianti Classico i samklang med alla de intryck 
Toscana erbjuder i form av mat, kultur och skönhet.  
Njut av ett glas bara som det är eller en flaska tillsammans med dem ni 
tycker om!! 
 
Den svenska familjen Ruhne driver sedan 25 år tillbaka vingården söder om 
Florens. Under ett kvarts sekel har de rustat upp vingården och producerar 
idag ekologiska, prisbelönta viner och olivolja av högsta kvalitet. 
 
Djup, rubinröd färg med dragning åt lila. Doft av körsbär, skogsbär, salvia, 
svart te och viss fatkaraktär. Ett kryddigt vin med rejäl fruktsyra och 
välbalanserade tanniner. Servera till rätter av nöt och lamm, gärna ihop 
med salvia, rosmarin och vitlök. 
Vinifiering: Jäsning samt maceration på stora ståltankar, ingen tillsatt jäst. 
Efter press lagras vinet i 16 månader, Sangiovese på stora, gamla fat och 
Merlot på små franska ekfat. 
 
 

 Druvor: Merlot och Sangiovese.  
 Serveras: I 16-18 grader.  
 Alkoholhalt: 13%.  
 Öppnas: Mellan 2019-2023. 
 Jordmån: Skifferhaltig Galestro, detta är 

ett magert skifferhaltigt skikt som består av sand, grus och lera.  

 
 
2 st Zweigeit Neusiedleree 
 
En smakrik och lagrings tålig Österrikare! 
Mörk rubinröd färg med rosa undertoner. Mörka, mogna körsbär hittar du 
både i doft och smak. Balanserad syra med mjuka tanniner. Ett mycket 
lagringståligt vin! 
Vinifiering: Pressning följt av jäsning i traditionella öppna kärl där man 
kontinuerligt trycker ner det övre lagret manuellt. Vinet mognar sedan på 
nya franska fat, barriques, i 14 månader. 
 

 Druvor: Sankt Laurent och  Zweigelt.  
 Serveras: I 16-18 grader.  
 Alkoholhalt: 13%.  
 Öppnas: Mellan 2015-2025.   
 Jordmån: Para och tschernosemic jordlager.  

 

2 st Dolcetto d’Alba 
 
Torrt, fruktigt, nyanserat, välbalanserat, allt annat än sött, namnet till 
trots. 
Djupt röd med dragning åt lila. Stor, mycket fruktig doft med inslag av 
körsbär, björnbär, lavendel och mandel. Ett mjukt, fruktigt vin med vissa 
tanniner i avslutet och en karaktäristisk eftersmak av mandel. Servera till 
charkuterier, pasta med svamp eller enklare rätter av nötkött. 
Vinifiering: Druvorna pressas om genomgår en fyra dagar lång maceration 
följt av alkoholjäsning samt malolaktisk jäsning på ståltank. Vinet lagras 
därefter på ståltank under 10 månader före buteljering. 
 

 Druva: Dolcetto 
 Serveras: I 16-18 grader 
 Alkoholhalt: 13% 
 Jordmån:  Lera och kalksten 
 Kan lagras till 2028 

 
 
 
 
 


