RödaViner
ekologiskt odlat
Volver Paso a Paso (Eco)

la mancha, spanien

415:-

Medelfylligt, mycket fruktigt vin med drag av björnbär, moreller och ekfat
Givet vin att matcha med härliga kötträtter

AA Badenhorst Family Wines Secateurs Red Blend (Eco) swartland, sydafrika

425:-

Ett fruktigt vin med smak av röda och mörka bär från handskördade druvor
Utmärkt till kött- och vilträtter

traditionellt odlat
Xavier Côtes du Rhône Rouge

rhône, frankrike

415:-

En koncentrerad och kryddig Rhôneblandning med fin syra och mineralitet
Jättegott till klassisk Fransk bistromat

Domaine Faiveley Pinot Noir

bourgogne, frankrike

445:-

languedoc, frankrike

395:85:-/gl

Elegant, parfymerat och hallonfruktigt vin från prestigehus
Utmärkt till diverse fågelrätter och ljust kött

La Cour des Dames

Fruktig doft med inslag av röda bär och örtiga toner		
Passar till kött- och fågelrätter samt krämig pasta

Baigorri Rioja Crianza

rioja, spanien

525:-

Drygt medelfyllig, koncentrerad och rik med drag av röda bär och franska ekfat
Gott till kötträtter med krämiga såser

Acinatico Ripasso

veneto, italien

Kryddigt vin med inslag av torkad frukt samt en knuff ek 		
Passar fint till grillat kött, rejäla långkok och hårdostar

Stefano Accordini Amarone Classico Acinatico

595:135:-/gl

veneto, italien

825:-

piemonte, italien

470:-

piemonte, italien

825:-

Fyllig, enormt rik och extraherad Amaroneversion med
chokladanstrukna fat, underliggande syra samt fluffiga tanniner
Skulle vi rekommendera till en härligt kraftig köttbit

Renato Ratti Barbera d’Alba Torriglione
Rikt, körsbärsfruktigt vin med frisk syra från legendarisk vinmakare
Supergott till smakrika och krämiga kötträtter

Renato Ratti Barolo Marcenasco
Medelfylligt och aromatiskt med rik körsbärsfrukt och fina syror
Passar till ris- eller pastarätter och lättare köttbitar

Fråga gärna efter kvällens rekommenderade vin, framtaget av vår Sommelier		 110:-/gl
Alla priser inkl 25 % moms.
Gäller 2017, med reservation för ändringar
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