
Nr Namn Område Druvor Årgång Typ Passar till Pris SEK

1 Muscadet Sèvre et Maine 

sur lie

Muscadet Melon de Bourgogne 2016 Doft: Ungdomlig, något aromatisk doft med inslag av 

gröna äpplen, örter, päron och citrus. Smak: Ungdomlig, 

något aromatisk, mycket frisk smak med inslag av gröna 

äpplen, örter och citron. Serveras vid cirka 8°C som 

aperitif eller till lättare rätter av fisk eller skaldjur.

Fisk o skaldjur 84

2 La Cheteau Rosé d'Anjou Anjou-Saumur Grolleau, Cabernet Franc, 

Gamay

2015 Often a salmon pink hue, this style hails from the hills of 

Provence in southern France.  The wines tend to 

combine soft strawberry fruit with minerality and 

herbaceousness.

Asiatiskt och Buffé 89

3 HR Saumur Champigny Anjou-Saumur Cabernet Franc 2011 Doft: Nyanserad, något utvecklad doft med inslag av 

svarta vinbär, kryddpeppar, blåbär, mineral, hallon och 

ceder. Smak: Nyanserad, något utvecklad smak med 

inslag av svarta vinbär, peppar, blåbär, oregano, 

skogshallon och ceder. Serveras vid 16-18°C till rätter av 

lamm- eller nötkött.

Lamm o Nöt 129

4 Touraine Gamay Touraine Gamay 2013  Doft: Färska körsbär. Smak: Färska körsbär, låg tannin. 

Påminner om gamay baserade viner från Beaujolais.

Sällskapsdryck eller 

till ljust kött.

131

5 Sancerre Rouge Sancere Pinot Noir 2013 Doft: Hallon, smultron, röda vinbär och mörka körsbär 

tillsammans med viol, en kritig mineralton och en aning 

toffé. Smak: Lätt och elegant med hög kalkig mineralitet, 

frisk syra, lite örtighet och en intensiv rödfruktighet. Fint 

långt avslut.

149

6 Domaine de la Bournaire.         

     Vieilles Vignes

Muscadet de 

Sèvre-et-

Maine

Melon de Bourgogne 2016 Doft: Fruktig, ungdomlig doft med inslag av päron, gröna 

äpplen, mineral, örter och citron. Smak: Fruktig, 

ungdomlig, mycket frisk smak med inslag av päron, gröna 

äpplen, mineral, örter, vita vinbär och citron. Serveras 

vid 8-10°C som aperitif eller till rätter av fisk eller 

skaldjur.

Fisk o skaldjur 109


