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Goya XL Nr 92258
Manzanilla en Rama

209:-
Flaska, 500 ml

Spanien, , Jerez

APERITIF OCH DESSERT, SHERRY & MONTILLA,
MANZANILLA

Andalusien

Komplex smak med inslag av fat, torkade
äpplen, valnötter, jäst, pomerans, mineral
och kryddor. Serveras vid cirka 10°C som
aperitif eller till lättare rätter av ljus kött,
gärna tapas eller kallskuret.

Små partier
Varan finns i begränsad mängd och/eller under
begränsad tid.

Säljstart

Alkoholhalt
15 %

Färg
Mörk, gul färg.

Doft
Komplex doft med inslag av fat, torkade äpplen,
nötter, jäst, mimosablommor, pomerans och mineral.

Råvaror
Palomino Fino.

Allergener
Har du frågor om allergener? Kontakta vår kundtjänst.
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Övrigt
Manzanilla är en torr sherry som lagrats i kuststaden
Sanlúcar de Barrameda. Denna sherrystil har fått sin
namn från det spanska namnet för kamomill då dess
karaktär ofta påminner om blomman.

Producent
Delgado Zuleta S.A.

Om producenten
Familjeföretaget Delgado Zuleta grundades 1744 av
Francisco Gil de Ledesma y Sotomayor. Idag drivs
firman i nionde generationen. 90 % av produktionen
består av manzanilla men man tillverkar även torrt vitt
vin och vinäger. I vingårdarna odlas palomino,
moscatel och pedro ximénez. Årsproduktionen är cirka
60 000 liter. All sherry lagras i företagets solerasystem
som består av 600 amerikanska ekfat.

Leverantör
Viña Española AB

Odlingsområde
Jerez ligger i Andalusien, sydvästra Spanien.

Jordmån
Albariza.

Lagring
Vinet har lagrats minst tio år och buteljeras utan
filtrering.

Kr/l - jämförpris
418
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Palo Cortado Nr 8233
Península Solera Reserva

259:-
Flaska, 750 ml

Spanien, , Jerez

APERITIF OCH DESSERT, SHERRY & MONTILLA, PALO
CORTADO

Andalusien

Nyanserad smak med inslag av torkade
fikon, farinsocker, sultanarussin,
pomerans, mörk choklad och valnötter.
Serveras vid cirka 13°C som aperitif eller
till kallskuret.

Säljstart

Alkoholhalt
19 %

Färg
Brungul färg.

Doft
Nyanserad doft med inslag av torkade fikon,
farinsocker, sultanarussin och nötter.

Råvaror
Palomino

Allergener
Har du frågor om allergener? Kontakta vår kundtjänst.

Sockerhalt
<3 g/l
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Övrigt
Flor är ett jästtäcke som kan bildas om man inte fyller
upp det fat eller den tank vinet förvaras i. Flortäcket
ser ut som ett tjockt skum och består av jäst och andra
mikroorganismer. Täcket skyddar vinet mot syre och
oxidering men ger även smak till vinet.

Producent
Lustau

Om producenten
Lustau grundades 1896 av Don José Ruiz-Berdejo y
Veyan. Från början var firman en så kalla almacenista
- ett mindre företag, ofta en familj, som producerar
sherry för återförsäljning till exportfirmor som i sin tur
blandar eller lagrar vinet ytterligare. Namnet Lustau
kommer från Jose's svåger, Emilio Lustau Ortega,
som i mitten på 1900-talet expanderade verksamheten
och började exportera egen sherry.

Leverantör
Moestue Grape Selections AB

Odlingsområde
Jerez de la Frontera ligger i Andalusien i sydvästra
Spanien.

Tillverkning/Vinifiering
Palo cortado är en ovanlig typ av sherry. Vinet var från
början ämnat att bli en fino eller amontillado. Under
lagringen bildas oftast jästtäcke, 'flor', över vinet, som
skyddar mot oxidation och bidrar till vinets karaktär.
För en palo cordado försvinner jästtäcket under
lagringen och sherryn får en oxiderad ton. Stilen kan
liknas vid ett mellanting av en amontillado och oloroso.

Lagring
Vinet har lagrats på ekfat enligt ett traditionellt system
som kallas "solera". Det innebär att viner från olika
årgångar blandas med varandra enligt ett speciellt
uppradat fatmönster. Metoden bidrar till ökad
komplexitet och kompenserar för variationer mellan
olika årgångar

Kr/l - jämförpris
345,33

CHATTA
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Real Tesoro Amontillado del Princìpe

Ett mörkt bärnstensfärgat starkvin. I doften finns hasselnötter, läder, rostad

mandel och söta toner av smörkola. Smaken är mycket torr, elegant,

komplex, läcker och välbalanserad med stor intensitet och aptitretande

smak. Mycket lång eftersmak. Perfekt som aperitif, fantastiskt gott till

svamp, soppa, risotto och helt rätt till alla typer av tapas!

Grupo Estevez äger Real Tesoro och ett antal andra vinhus i Spanien. Marqués del
Real Tesoro är beläget i Jerez de la Frontera (så klart) i södra Spanien.

Sherryn är ett mycket speciellt och traditionsstyrt starkvin. Område, jordmån, tillåtna
druvor, lagringssätt är några av de saker som särskiljer sherryn. Real Tesoro
representerar de flesta typerna och har omfattande lager av olika sherryfat i sin
bodega.

Real Tesoro Amontillado del Princìpe är ett mörkt bärnstensfärgat starkvin som
lagrats minst 17 år med den klassiska Solera metoden. I doften finns hasselnötter,
läder, rostad mandel och söta toner av smörkola. Smaken är mycket torr, elegant,
komplex, läcker och välbalanserad med stor intensitet och aptitretande smak.
Mycket lång eftersmak.

En fino som efter 8 års lagring under flor fått ligga minst 9 år till i amerikanska ekfat.
Perfekt som aperitif, fantastiskt gott till svamp, soppa, risotto och helt rätt till alla
typer av tapas!

Druvor
Palomino

Lagring
minst 17 år

Producent
Real Tesoro

Sortiment
Systembolagets fasta sortiment

Styrka
18,50%

Varunummer
76183

Välkommen!

Våra webbplatser innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 20 år!

Genom att fortsätta in på sidan godkänner du att vi använder oss utav cookies, du kan läsa mer om cookies här.

Stäng ×

Produkter

Till Systembolaget >>
375 ml 99 kr
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FYND!
Allt om vin
Januari 2019

Bra köp!
Allt om vin
Januari 2018

Få de senaste nyheterna!
Läs mer: Stellans helgtips v36 2019, V…

Din e-post

ADRESS

Stellan Kramer AB
Svärdvägen 19
182 33 Danderyd

KONTAKT

contact.us@stellankramer.se

08 544 905 90

Läs mer av våra
nyheter på Facebook!

a site by
scarto integritetspolicy
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