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 Chateau de Malijay, Frankrike:  2st Chateau Malijay Red, 
2 st Le Petite Prince de Malaijay,  1st La Part des Anges 

 Vigna Belverde, Italien:  1 st Prosecco extra dry 
 Terreno, Italien:  2 st Il Momento, 1st Rosato di Toscana IGT,   

1 st Bianco di Stella, 1 st ”Trubadurvinet” 
 Cantele, Italien: 1 st Primitivo IGT  Salento  

 

2 st Chateau Malijay Red 

Röd färg, doften är fruktig och kryddig, smaken är varm med balanserade tanniner. 
Passar till lätta ostar, kallskuret stekta grönsaker samt rött kött i största 
allmänhet och inte minst till en patè. 

 
 Druvor: 45% Syrah,  50%Grenache,  5% Mourvèdre 
 Serveras: i 18 grader 
 Alkoholhalt: 13,5% 
 Kan lagras  till: 2028 
 Lagrad: på ståltank 
 Jordmån: Lera och kalksten 

 
 
2 st Le Petite Prince de Malijay 
 
Röd färg, ett varmt och fint ingångsvin från Château Malijay 
Doften är rund och balanserad och erbjuder en vacker upptäckt av röda frukter och 
söta kryddor. 
Lätta ostar, kallskuret, stekta grönsaker, kött i största allmänhet 
 

 Druvor: 60% Syrah, 35% Grenache, 5%  Carignan 
 Serveras i: 18 grader  
 Alkoholhalt: 13,5% 
 Lagrad på ståltank 

 
 

 
 

 
1 st La Part des Anges 

Djup röd granatfärg, doften är uttrycksfull av röda frukter och kryddor.  
Smaken är saftig och man känner frukt, kryddor och lakrits. Passar till 
Lamm i all former och kalvlever. 
 
 

 Druvor: 80% Syrah, 20% Grenache  
 Alkoholhalt: 14,5%  
 Serveras i: 18 grader 
 Lagrad: På ståltank 
 Kan lagras 5-7 år 
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1 st Prosecco extra dry 
 

Sprakande fräsch Prosecco, perfekt som aperitif! 
Ljus halmgul färg, med bubblor som hänger kvar och läckert skum. 
Vinet har en frisk rund smak med toner av mogna äpplen och päron, 
och en doft av vårens blommor. Det är välbalanserat och har en frisk 
syra. 
Passar till cocktails, aperitifs, fiskrätter och desserter. 
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% 
 Öppnas: 2020-2022 
 Jordmån: Kalkhaltigt grus och lera.  
 Restsocker: 13,9g/l 
 
 

2st Il Momento – ”Ett vin för alla tillfällen” 
 
Ett rubinrött, mustigt och medelfylligt vin med en läskande bärighet. 
Fruktig och blommig doft med inslag av toskanska örter och 
tomatkvistar. Smaken av solmogna körsbär och viol övergår i en 
uttrycksfull kryddighet i eftersmaken. De druvtypiska tanninerna 
är behagliga och möts upp av en god syrlighet. Ärligt 
och välbalanserat.  
Manuell skörd i små korgar. Avstjälkning och därefter jäsning med 
maceration i större ståltankar utan tillsättning av jäst. Efter pressning 
lagras vinet 6 månader på cement innan buteljering. 
 

 Druva: Sangiovese 
 Serveras i: 16-20 grader 
 Alkoholhalt: 12,5% 
 Öppnas: 2019-2021 
 Jordmån: Skifferhaltig Galestro. 
 Lagrad:6 månader på cement innan buteljering.  

 
 

 
 

 
1 st Rosato di Toscana 

 
Rosé framställt på kungen av de Toscanska druvorna – Sangiovese! 
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. 
 

 Druva: Merlot, Sangiovese  
 Serveras i: 8-10 grader 
 Alkoholhalt: 13% 
 Öppnas: 2020-2022 
 Klassificering: IGT  
 Lagring: Såväl jäsning som lagring sker på ståltank. 
 Jordmån: Skifferhaltig Galestro 
 
 

1st Bianco di Stella 
 
En frisk fläkt i allt det röda. Ungt och fräscht på Toscanas jättar, Malvasia och 
Trebbiano. 
Ljust gul färg med grönstick. Doft av grapefrukt, lime, gula äpplen samt 
blommiga inslag. Hög frisk syra som gör sig lika bra till mat som aperitif. 
Servera till grillad fet fisk, fågel eller skaldjur. 
Vinifiering: Jäsning samt maceration på stora ståltankar, ingen tillsatt jäst. Vinet 
lagras därefter i 6 månader på ståltank.  
 

 Druva: Malvasia, Trebbiano  
 Serveras i: 10-12 grader 
 Alkoholhalt: 12% 
 Öppnas: 2019-2021 
 Restsocker: 1,8gl 
 Lagrad: 6 månader på ståltank  
 Jordmån: Skifferhaltig Galestro. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 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: 2019-2023 
 Jordmån: Skifferhaltig Galestro, detta är ett magert skifferhaltigt  

skikt som består av sand, grus och lera.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
 
 
 

 
 

1 st Primitivo Salento 
 
Granatröd färg. Doft med inslag av körsbär, moreller, katrinplommon 
och kryddor. Fylligt och fruktigt, mjuka, eleganta tanniner och 
välbalanserad syra. 

Utmärkt till lamm med rosmarin och vitlök. Även ett mycket bra   
alternativ till nötkött eller klassisk Pasta Bolognese. 

Vinifiering: Skörd i mitten på september följs av 6-7 dagars maceration. 
Fermentation sker vid 25 grader på ståltank följat av 6 månader på 
barrique.  

Passar till Lamm, Nöt och ostar av alla slag 

 Druva: Primitivo 
 Alkohalt: 13% 
 Klassificering: IGT 
 Serveringstemperatur: 16-18°                   
 Restsocker: 2,2g/l.            
 Lagring: Öppnas 2020-2023 
 Jordmån: Sandig lera 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


