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Kvällens viner!

Välkomna!



Vilket mousserande vin…!?





Chateau Ste. Michelle



Medlemsärenden



Ett papper för…

Mingel quiz!





Dags att prova vin! 



Vin nr 1



Eroica – Washington state



Eroica Riesling 2016
▪ Chateau Saint Michelle
▪ Vingård Yakima Valley, Evergreen Vineyard och Horse Haven Vineyard
▪ Totalsyra 7,5 g/l 
▪ Restsocker 1,6 g/l
▪ Alkoholhalt 12,0 % 

Art nr 70243

Pris 210 kr



Ernst Lossen and Bob Bertheau
• Eroica-partnerskapet samlar två av världens 

största Riesling-producenter, den berömda 
tyska vinproducenten Ernst Loosen och 
Chateau Ste. Michelles Bob Bertheau.

• Chateau Ste. Michelle har flera Riesling-
varianter i sin portfölj, var och en som visar 
mångsidigheten i sorten och de regionala 
stilarna i Washingtons Columbia Valley, ett 
område som producerar mer Riesling än 
någon annan amerikansk vinregion.



Vin nr 2



Adelsheim - Oregon



Adelsheim - Oregon

Vingården Adelsheim grundades i en optimistisk anda och med en hög dröm: 
att skapa vin i världsklass i en hittills oupptäckt vinregion, Chehalem-bergen i 
Oregons Willamette Valley.



Adelsheim - Oregon



Adelsheim – Oregon



Adelsheim - Oregon



Ginny och David Adelsheim

Ginny Adelsheim är medgrundare 
till Adelsheim Vineyard 1971. 

Hon är konstnären som är ansvarig 
för Adelsheim Vineyard's hyllade 
serie etiketteckningar och för 
vingårdens terrakotta-prydnad.

David Adelsheim är chef för 
Adelsheim Vineyard, som han 
grundade med Ginny Adelsheim
1971. 
Under sitt företags 46-åriga 
historia har han varit 
vingårdschef, vinproducent och 
ansvarig för försäljning, 
marknadsföring, redovisning, 
och fixa trasig VVS... 
Hans tidiga erfarenhet av 
vinframställning fick han på 
Lycée Viticole, Beaunes vinskola, 
i Frankrike och på The Eyrie
Vineyards i Oregon.



Adelsheim - Oregon



2015 Staking Claim Chardonnay

• Art.nr 91175

• Pris 339:- (tillfälligt sortiment)

• Doft: Livliga aromer av Lemon curd, asiatiskt/sand päron, vita 
blommor, Bergamot zest och kardemumma. 

• Smak: Lemon curd och asiatiskt/sand päron och mineralitet
från våta stenar. Vinet har en tydlig stuktur

• Appellation: Chehalem Mountains

• 100% Chardonnay

• Aging: French oak, 21% new, 10-16 months
Bottled: April 4, 2017
Alcohol & pH: 13.5%, 3.22



Vin nr 3



Black Stallion Estate Winery



Black Stallion Estate Winery

• Vinhuset Black Stallion Estate Winery ligger i en vacker hästranch i 
hjärtat av Napa Valley längs Silverado Trail. När vinhuset etablerades 
på platsen var de självklart att välja namn efter en av de mest kända 
hästarna på ranchen, vilket gör att historien om Black Stallion (den 
svarta hingsten) går tillbaka 50 år i tiden då gården var en stor och 
välkänd hästranch.



Black Stallion Estate Winery

• En del av originalbyggnaderna står fortfarande kvar och har byggts om 
för att bättre anpassas till vinproduktion och viss hotellverksamhet. 
Här fanns bland annat en stor inomhusarena för hästdressyr, en stor 
utomhus-arena som tog upp till 3000 åskådare, en lång 
kapplöpningsbana och ett stort stall. Idag finns bara en del av alla 
byggnader kvar som vittnar på tradition, ursprung och historia.



Black Stallion Estate Winery

• Vinhuset Black Stallion är miljöcertifierade enligt California Wine Institute’s
“Certified California Sustainable Winegrowing Program”. 

• Det är kul att nämna att det var på Black Stallions ägor Francis Ford Coppola 
spelade in en del av scenerna till den världsberömda filmen ”Apocalypse Now”.





Vin nr 4



L’Ecole N° 41 - Washington state



L’Ecole N° 41





Vin nr 5



Adelsheim - Oregon



David 
Adelsheim

”I början, på 1970-talet, behövde vi 
fokusera på att lära oss att göra 
konsekvent anständigt vin. 

Eftersom Willamette Valley kunde 
utnyttja mer utbildning och kompetens på 
80- och 90-talet blev produktion av Pinots
i världsklass målet. 

Nu, våra samtal handlar om 
distinktionerna på plats - hur ska en stor 
Pinot från den här vingården smaka? ”



2015 Breaking Ground Pinot noir

• Art.nr 90657

• Pris 359:- (tillfälligt sortiment)

• Appellation: Chehalem Mountains

• 100% Pinot noir

• Aging: French oak, 27% new, 10 months
Bottled: August 18-19, 2016
Alcohol & pH: 13.5%, 3.55

• Production: 4,356 cases (12/750ml bottles), 50 cases (6/1.5L 
bottles)



• Aromas of roasted spices, black raspberries, lilacs, dark 
loam, and bramble. Flavor follows with notes of cocoa 
nibs, toasted anise seed, and black cherry. Textures are 
rich and silky, with supple acidity. This wine has a 
lingering finish.

• Systembolaget

Nyanserad, kryddig smak med fatkaraktär, inslag av 
jordgubbar, örter, sandelträ, skogshallon, kanel, 
körsbär och nougat.

2015 Breaking Ground Pinot noir



Vin nr 6



Louis M Martini - Kalifornien



• Louis M Martini grundade firman 1933. Idag drivs firman i tredje generation 
av Carolyn och Michael Martini. Michael är vinmakare. 

• Miljoner italienare lämnade sitt hemland i slutet av 1800-talet och begav sig 
till USA och Sydamerika. Kalifornien var målet för unge Louis Martini som 
gick ombord på amerikabåten i Genua år 1899. Tillsammans med sin far 
gjorde han sitt första kaliforniska vin några år senare. Efter svåra år för 
vinbranschen, först första världskriget och sedan det totala förbudet mot 
alkohol i USA under åren 1919-1933, byggde Louis M Martini en 
vinanläggning i St Helena, i hjärtat av Napa Valley.



• Det är Cabernet Sauvignon som tagit dem till toppen. Man var tidigt 
ute med tekniska nyheter som temperaturkontrollerad jäsning och 
frostbekämpning i fälten.

• Tidskriften Wine & Spirit har två år i rad (2009, 2010) placerat Louis 
M. Martini på listan över Top 100 American Wineries of the Year.



90 % av USA:s produktion

3 800 producenter

4 600 odlare

19 miljoner hl

110 olika druvor

124 AVA

221 000 ha



Louis.M.Martini 
Napa Valley Cabernet Sauvignon

• Flera olika vingårdar i Napa Valley

• Noggrann sortering

• Hela bär ingen krossning

• 100% Cabernet Sauvignon

• Varm jäsning 31 C ° 14-21 dagar

• Bordeauxjäst

• Lagring Fransk + Amerikansk ek ca 
15 månader

• 14,5%







Svaren på



Kvällens viner!
1. Eroica Riesling - Washington state

2. Staking Claim Chardonnay - Oregon

3. Black Stallion Chardonnay - Kalifornien

4. L’Ecole Merlot - Washington state

5. Breaking Ground Pinot noir - Oregon

6. Louis M Martini Cabernet Sauvignon - Kalifornien



Lotteri!







Nästa provning
Torsdag 10 oktober kl.19.00



Kvällens meny och matvin!

Kryddsotad lax toppad med 
chilimarinerade kräftor 
serveras med cajunrostad 
potatis med tomat, 
koriander & lime samt 
husets coleslaw


