Barefoot White Zinfandel Rosé
Kalifornien, Napa Valley * 10,99 €
Alkohol 9 %
Socker 40 g/l
Syror 5,9 g/l
Ø Halvsöt, medelhög syra, bärig, citruskaraktär
Ø Vinet har en frisk smak av mosade jordgubbar, hallon,
solmogna päron samt ananas och persika
Ø Passar som aperitif, till förrätter och snacks, kryddstark
mat, skaldjur och till fruktiga desserter.

3 Finger Jack Old Vine Zinfandel 2019
Delicato Family Vineyards, 100 % Zinfandel
Kalifornien, AVA Lodi * 17,98 €

Alkohol 14,5 %
Socker 2,0 g/l
Syror 5,4 g/l

Ø Vinstockarna är upp till 100 år gamla, därav namnet Old Vine
Zinfandel. Jordmånen blandning av stora granitstenar och
”kullerstenar” som skapar utmärkt naturlig dränereing. Vinet
lagras på amerikanska och franska ekfat i sju månader innan det
tappas i den säregna flaskan.
Ø Doft: Ett fylligt vin med härlig doftpalett av mörka bär, vinbär,
plommon, rostat kaffe, mörk choklad. Fräscha toner av mynta
och vanilj.
Ø Smak: Mycket fruktigt vin med intensiv smak, medelhöga
tanniner. Fina inslag av fatkaraktär, mörka bär, rostade kaffe
toner, mörk choklad, vanilj. Lent med ett fint avslut.
Ø Passar till: lamm, grillat rött kött, vilt och hårda ostar

Ø Guldet blev till vin – legenden om Three Finger Jack
Three Finger Jack, en ökänd bandit och revolverman med åtskilliga
tågrån på sitt samvete gjorde Vilda Västern osäker under guldrushen
på 1850-talet. Vinet hyllar hans namn och är rena guldfyndet för den
som vill njuta av läckra grillrätter.

Kendall Jackson Vintners Reserve Zinfandel
2018 Jackson Family Wines,

Mendocino County * 24,99 €

Alkohol 14,5 %
Socker 3 g/l
Ø Druvorna kommer från vingårdar i den relativt kyliga
regionen i norr, Mendocino. Druvsorterna (87 % Zinfandel,
13 % Petit Chiraz) vinifieras separat innan de blandas
samman och får vila 8 månader på fat, 70% på franska och
resterande på amerikanska innan buteljering.
Ø Medelfylligt friskt vin med inslag av hallon, plommon, ceder,
kryddor och fat. Fruktig eftersmak med väl integrerade
tanniner.
Ø Mat: Nötkött, lamm, fågel, gris

1000 Stories Zinfandel 2018
1000 Stories Vineyards, Mendocino County, Kalifornien * 16,98 €
Alkohol 14,5%
Socker 6 g/l
Syror 5,4 g/l

Ø Blandning 81% Zinfandel, 11 syrah, 6% petite sirah
Ø 1000 Stories Zinfandel lagras på bourbonfat från några av
USA:s bästa destillerier. Resultatet är ett kraftfullt, runt och
komplext vin där Zinfandeldruvans typiska uttryck samspelar
med aromer från bourbonfaten.
Ø Doft: Intensiva vanilj och körsbärsaromer, mynta, lakrits och
creme brulee
Ø Smak: Smak av björnbär, jordgubbar, choklad, vanilj och
peppar och en mjuk rökighet. Tydliga tanniner och en lång
eftersmak.
Ø Passar till: Vinet passar perfekt till kraftigare kötträtter av
nöt eller vilt, fågel, lamm, krämiga och kryddiga såser samt
hårda saltiga ostar

Casa Marrone Gran Marrone Appassimento
Organic 2020
Vinproducent: Casa Marrone, Apulien Italien * 14,98 €
Alkohol: 14,5 %
Socker 7 g/l
Syror 5,8 g/l
Ø Tillverkning enligt Appassimento metoden vilket innebär att
vinet delvis producerats av torkade druvor. Till detta vin har
enbart torkade druvor använts.
Ø I medlet av september då dagstemperaturen fallit till ca 25
grader är det dags att påbörja apassimento
tillvekningsprocessen. Utvalda klasar lämnas att torka på
stockarna i två veckor. Under den tiden förlorar de ca
hälften av sin vikt och erhåller aromer av torkad frukt och
har blivit basen för ett otroligt rikt och kraftigt vin.
Druvorna jäser i 12-15 dagar i ståltankar och får mogna 4
månader på amerikanska- och franska ekfat.
Ø Doft: Kryddig, fruktig doft med inslag av fat, mörka körsbär,
lakrits, romrussin och kanel.
Ø Smak: Kryddig smak med inslag av fat, romrussin, choklad,
vanilj, mörka körsbär och kanel.
Ø Passar till: Sällkapsdryck, grillrätter, lamm, pasta, pizza, gris

Surani Heracles Primitivo 2014
Producent: Masseria Surani, Manduria Apulien Italien * 17,49 €
Familjen Tommasi äger sedan 2012 vingården omfattande 80
hektar omfattande.
Alkohol 13,5 %
Socker 7 g/l
Syror 5,7 g/l
Ø Medelfyllig, medelhöga tanniner, bärig, kryddig
Ø Vinet har mognat 10 månader i ekfat vilket mjuknar tanniner
som ibland förekommer i unga viner
Ø Vinet uppvisar inslag av bakningskryddor, lakrits och antydan
av choklad.
Ø PASSAR TILL
Ø Idealisk till grillat kött, rostat lamm, mogna ostar och
smakrika kryddiga soppor

Tack för min del!
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