
Nu är är det dags för finalen av 2020 från Xwine.  

Detta tillfälle andas vinerna medelhavet och ger oss kvalitetsprodukter av högsta klass. 

Från regionen Apulien i södra Italien kommer nu våra viner, Elda Cantine dess ägare 

har långa traditioner att producera förstklassiga produkter på ett hållbart sätt som 

sysselsätter flera generationer i familjen där alla är involverade. Förutom att viner 

framställs ekologiskt erbjuder gården också boende i en unik miljö och en gastronomisk 

resa i deras restaurang som besökarna aldrig glömmer. 

Vinerna spänner över samtliga områden och passar således till varje middagsbjudning. 

Vitt, rött, bubbel och rosé. 



A.more 2016 

Färg och doft: Rubinröd härlig intensiv färg med doft av björnbär 
och mogna plommon. Svaga noter av rök, tobak och kaffe. I 
smaken är den trevlig och mjuk. Väldigt len samtidigt som man 
upplever den friska smaken från mineralerna. Rekommenderas 
varmt till vitt kött, grönsaksrätter, rökt fisk och salta pajer. 
Rekommenderas även till en mörk choklad. Serveras bäst i 16 – 
18° för bästa upplevelse.  
Druvor: Merlot & Syrah. 
 
Prisklass: 170 kr/st. 
Antal i vinbondens utvalda paket: 2 st  

 

 
 

 

Spumante Rosé Nature 2017 
 

Färg: Blekrosa i färgen med fin och ihållande perlage, elegant 

skumkrona. Doft: Rik och fruktig med inslag av jäst och 

brödskorpa. Smak: Behaglig, mjuk och salt 

Rekommenderade parningar: Perfekt för fiskträtter, aptitretare, 

rökt fisk och salta pajer. 

Serveringstemperatur: 7 ° C. 

Druva: Nero di Troia 100%. 

 

Prisklass: 330 kr/st 

Antal i vinbondens utvalda paket:  1 st 

 

Elis 

 

Ljusa nyanser av guldgult i färgen. Doft av härlig citrus och 

fruktiga inslag inklusive inslag av ananas och aromatiska örter. 

Smak: I munnen är det omslutande, med en mineralisk karaktär 

och raffinerade salta toner 

 

Rekommenderade parningar: Dess starka personlighet tillåter 

kombinationer med läckra skaldjursrätter som grillad fisk, 

soppor och grytor, stekt mat och rostad skaldjur 

Serveringstemperatur: 8 ° - 9 ° C. 

Druva: Falanghina 100% 

 

Prisklass: 185 kr/st 

Antal i vinbondens utvalda paket: 2 st 

 



Ettore 2016 
Stark rubinröd färg med intensiva granatreflektioner. 

Doften är intensiv och komplex med tydliga kryddiga inslag av 

vanilj, svartpeppar och balsamico i finishen. 

Smak: Torr, varm, mjuk, tannisk, ihållande, avrundad av 

gustatoriska utbudet av rostade toner 

Rekommenderade parningar: Perfekta med vilt, stek, bräserat 

kött och vällagrade ostar 

Serveringstemperatur: 16 ° - 18 ° C. 

Druva: Nero di Troia 100%. 

 

Prisklass: 330 kr/st 

Antal i vinbondens utvalda paket: 1 st 

 

Garbino 2018 
Rubinröd färg med violetta reflektioner. 
Doft: Intensiv och komplex med toner av röda frukter som 

körsbär och svarta vinbär. 
Smak: sammetslen, trevlig, mjuk men ihållande i finishen 

Rekommenderade parningar: första rätter, medelåldersost, 

kött. Serveringstemperatur: 16 ° - 18 ° C 

Druva: Primitivo 100%. 

Prisklass: 170kr/st 

Antal i vinbondens utvalda paket: 2 st 

 

Il Primo 2017 
Färg: Djup rubinröd färg.  

Doften är mogen och intensiv, trevliga toner av röda frukter 

som kombinerar friskhet och uthållighet av aromera. 

Smak: En ren och elastisk Nero di Troia. Rik i smaken av 

frukter, unga men tamade tanniner. Välbalanserad och ren i 

gommen med god längdfördröjning.  

Rekommenderade parningar: perfekta med rostade och 

grillade kött, säsongens grönsaker och medelåldersost 

Serveringstemperatur: 16 ° - 18 ° C 

Druva: Nero di Troia 100%. 

Prisklass: 200 kr/st 

Antal i vinbondens utvalda paket: 2 st 

 



Pesca Rosa Rosé 2019 
Ljusrosa rosé med korallreflektioner förutser vinets goda 

struktur. Fängslande i doften med intensiva toner av färska 

körsbär, granatäpple, röd persika. 

Smak: Fräsch i smaken, välstrukturerad, krispig, salt och med en 

härlig lång finish. 

Rekommenderade parningar: Rekommenderas med rå fisk (räkor 

och ostron), det är den perfekta följeslagaren för krispig 

temperatur, både från havet och från landet. Med tanke på dess 

smak och struktur passar det också bra med skaldjursrätter. 

Serveringstemperatur: 10 ° - 12 ° C 

Druva: Nero di Troia 100%. 

Prisklass: 200 kr/st 

Antal i vinbondens utvalda paket: 1 st 

 

Voriet 2017 
Färg och Doft: Halmgul med grönaktiga reflektioner. 

Intensiv och karakteristisk, den påminner om inslag av exotisk 

frukter. 

Smak: Mjuk och behaglig i smaken. Torr och med god struktur. 

Rekommenderade parningar: Dess struktur möjliggör 

kombinationer med skaldjursrätter, men även bakad eller 

grillad fisk, grönsaker och medelåldersostar. 

Serveringstemperatur: 9 ° - 13 ° C. 

Druva: Sauvignon Blanc 100%. 

 

Prisklass: 175 kr/st 

Antal i vinbondens utvalda paket: 1 st 

 


