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Concealed Wines, kvalitet och prisvärdhet 
Concealed Wines startades 2008 av barndomsvännerna Calle Nilsson och Simon Kjällquist. 
Calle, projektledare och entreprenör med en passion för livets goda. Simon, 
sommelierutbildad 2003 som en av de yngsta i Sverige, med vidare meriter som 
restaurangchef på toppkrogar i både Norge och Sverige. Två unga killar med höga 
ambitioner och storslagna visioner som fick Concealed Wines att snabbt växa på den 
svenska marknaden.  

Dagens team består av ett härligt gäng lagspelare med bred och varierad bakgrund som 
alltid ser till att leverera högsta kvalitet och bästa möjliga support och service, i alla led. Vi 
delar en passion för vårt arbete och har ett genuint intresse för mat och dryck. 
 
Vi fokuserar på viner och producenter som erbjuder något utöver det vanliga och vår 
produktportfölj består av unika viner, i varierande smakstil och till olika prislapp. Vi vill att 
vinskapandet ska präglas av kreativitet och vi prioriterar kvalitet framför kvantitet. Våra 
producenter har ett ekologiskt fokus i hela sin produktionskedja, från att den första 
vinstocken planteras till att en vinflaska lämnar dess källare. 
 
Vår målsättning är att vara vinimportören med högst prisvärdhet i sin portfölj! 

Utöver vin jobbar vi även med sprit, cider och öl, och vi springer ständigt på intressanta 
projekt som vi tror kan passa den svenska marknaden. 

Vår gemensamma vision är att bygga långsiktiga och värdefulla relationer med våra 
samarbetspartners. Genom att kommunicera, lyssna och ge feedback, samtidigt som vi 
erbjuder kvalitativa tjänster och produkter, kommer vi att uppnå resultat och ömsesidig 
affärsframgång!   
 
Vi är flexibla och anpassningsbara och ser till att alltid leverera snabbt och fraktfritt, utan 
kollikrav!	 

	

Leveransvillkor:  

Stockholm: Vid beställning innan 11.30 sker leverans dagen efter. 

Övriga Sverige: Vid beställning innan 11.30 sker leverans senast 2 dagar efter. 

Inga kollikrav samt fraktfritt. 

 

Säljansvarig: 

Cecilia Barck 

Email: cecilia@concealedwines.com 

Telefon: 076-306 97 95 



Louis Dousset Champagne, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
7755701 NV Assemblage Grand Cru 750 ml 6 250 kr 313 kr n

7755801 2002 Blanc de Noirs Grand Cru Millésimé 750 ml 6 380 kr 475 kr n

7755901 2002 Blanc de Blancs Grand Cru Millésimé 750 ml 6 380 kr 475 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Lacourte-Godbillon Champagne, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
761101 NV Pinot Noir Rosé Sec 750 ml 12 220 kr 275 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Château Béthanie Jura, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
229201 2015  Côtes du Jura Chardonnay 750 ml 12 79 kr 99 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Château Morillon Bordeaux, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
X5410AL0101 2014  Chateau Morillon 750 ml 6 79 kr 99 kr n n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Champagnehuset	Lacourte-Godbillon	ligger	i	Écueil,	en	PREMIER	CRU	by	i	Montagne	de	Reims.	Nuvarande	ägarens	far-	och	morföräldrar	
köpte	sina	egna	vingårdar	eHer	andra	värdskriget,	för	aI	producera	Champagne	under	märkena	Lacourte-Labasse	och	Godbillon-Marie.	
De	producerade	sin	första	skörd	1968	och	slog	då	ihop	de	två	namnen	Oll	eI,	Lacourte-Godbillon.	I	början	producerades	enbart	eI	
tusental	flaskor	per	år.	Fadern	insåg	dock	aI	högkvalitaOv	Champagne	enbart	kan	framställas	av	druvor	från	välsköIa	vingårdar	och	
dedikerade	hela	sin	karriär	Oll	aI	förbäIra	kvalitén	på	arbetet	i	vingårdarna.		
	

	
Louis	Dousset	är	en	liten	champagneproducent	i	Verzenay,	i	Montagne	de	Reims,	Champagnes	hjärta,	och	är	känd	för	100%	Grand	Cru	
Champagner	i	världsklass.	Genom	aI	fokusera	på	eI	fåtal	minuOöst	utvalda	vinploIer	och	vinstockar	i	eI	begränsat	antal	byar	har	
Dousset	skapat	en	disOnkt,	modern	champagne	som	förkroppsligar	deras	terroir	och	håller	högsta	kvalitet.	
	

Caveau	des	Jacobins	i	Arbois	är	eI	av	Frankrikes	äldsta	kooperaOv,	grundat	av	26	vinodlare	1906.	Producenterna	utvärderas	och	
belönas	baserat	på	druvkvalitet,	och	kollekOvets	synsäI	och	strikta	urval	för	aI	uppnå	högsta	kvalitet	bidrog	Oll	aI	Arbois	viner	
Ollskrevs	den	första	AOC-beteckningen	i	Frankrike.	Medlemmarna	strävar	eHer	aI	bevara	Juras	terroir	och	är	välkända	för	sin	höga	
kvalitet	vilket	gör	aI	de	allOd	är	högt	rankade	i	bl	a	Guide	HacheIe.		Det	fina	med	ekvaOonen	Jura	och	chardonnay	är	jordmånen	av	
kalksten	och	märgel	som	skänker	en	tydlig	mineralitet	även	åt	de	lite	enklare	vinerna	och	lyHer	de	allra	bästa	Oll	världsklass!	
	

Château	Morillon	ligger	i	norra	Bordeaux	i	den	lilla	kommunen	Campugnan.	SloIet	har	varit	i	samma	familjers	ägo	sedan	1300-talet,	
eHer	franska	revoluOonen.	Familjen	Gadeau	Brown,	Lord	Campugnan	och	Riddare	Saint	Louis	ägde	då	sloIet.	Marken	är	idealisk	för	
vinodling	och	närheten	Oll	såväl	Gironde	som	Oll	Atlanten	ger	eI	fantasOskt	tempererat	mikroklimat.	Tidiga	vårar	och	sena	höstar,	
garanterar	bra	mognad	och	samtliga	jordloIer	ligger	i	sydost	och	sydväst,	vilket	ger	vinrankorna	opOmalt	med	solsken.	Dessutom	odlas	
druvorna	helt	organiskt	vilket	ger	bästa	frukten.		
	



Château Puy De Guirande Bordeaux, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
X5410MR0101 2015 Château Puy De Guirande 750 ml 6 65 kr 81 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Château Malescot Saint-Exupéry Bordeaux, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
549101 2014 La dame de Malescot 750 ml 12 239 kr 299 kr n

7755801 2012 Château Malescot Saint-Exupéry 1500 ml 1 999 kr 1 249 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Domaine des Pasquiers Rhone, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
xxx 2016 Plan de Dieu 750 ml 12 95 kr 119 kr n n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Domaine des Chanssaud Rhône, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
231701 2012 Châteauneuf-du-Pape 750 ml 12 160 kr 200 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Chateau	Puy	De	Guirande	är	eI	klassigskt	rödvin	skapat	av	Frédéric	Nazelli	på	familjens	egendom	i	Bordeaux.	Namnet	Puy	de	Guirande	
kommer	från	en	liten	brunn	som	låg	på	vingården,	som	sedan	förstördes	under	andra	världskriget.	SloIet	ligger	i	Marcillac,	5	mil	norr	
om	Bordeaux,	på	Girondes	högra	sida.	EI	fantasitskt	goI	vin	aI	avnjuta	Oll	en	grillad	köIbit	med	rödvinssås!	

Château	Malescot	St	Exupéry	ligger	i	Margaux	på	Medochalvön	i	Bordeaux.	SloIet	ägdes	på	1800-talet	av	Jean-BapOste	Exupéry	som	
var	farfar	Oll	förfaIaren	av	"Den	lille	prinsen".	Dagens	ägare,	familjen	Zuger	köpte	sloIet	1955,	exakt	100	år	eHer	1855-klassifieringen	
då	vinsloIet	blev	en	3ème	Grand	Cru	Classé.	Famijen	har	arbetat	hårt	för	aI	höja	kvaliteten	på	vinet	ända	sedan	dess	och	har	idag	
vunnit	gehör	hos	det	välrenommerade	företaget	EDONIA	som	marknadsför	kvalitétsviner	från	stora	delar	av	världen.		

Domaine	des	Pasquiers	grundades	1935	av	Paul	Lambert.	Sedan	1998	drivs	firman	av	Pauls	barnbarn,	bröderna	Jean-Claude	och	
Philippe	som	odlat	ekologiskt	sedan	2010.	95	byar	kring	staden	Orange	i	södra	Rhônedalen	får	kalla	siI	vin	Côtes-du-Rhône-Villages.	Av	
dessa	har	20	byar	räI	aI	lägga	Oll	bynamnet.	Plan	de	Dieu	är	en	av	dem!	DeIa	rödvin	är	gårdens	stolthet	med	idel	fantasOska	
årgångar	som	de	hyllats	för,	bl	a	90	poäng	av	Gilbert	&	Gaillard	och	två	guldplaceringar	i	InternaOonal	Wine	Challenge	och	i	Concours	
des	Grands	Vins	de	France.	I	Sverige	har	vinet	rosats	av	såväl	kriOker	som	journalister,	flera	år	i	rad!	

Domaine	des	Chanssaud	har	sedan	1826	ägts	av	familjen	Jaume	och	ligger	i	hjärtat	av	Châteauneuf-du-Papes	vingårdar.	Jordmånen	
med	runda	småstenar	har	visat	sig	vara	yIerst	effekOvt	för	mognaden	av	druvorna	och	har	leI	Oll	ursprungets	anseende	runtom	i	
världen.	Domaine	des	Chanssaud	räknas	idag	Oll	en	av	appelaOonens	bästa	producenter.	Domaine	des	Chanssaud	2012	kammade	
nyligen	hem	hela	18,5	poäng	av	20	möjliga	av	välrenommerade	vinjournalisten	och	kriOkern	Jancis	Robinson	som	vinmagasinet	
Decanter	har	beskrivit	som	”världens	mest	respekterade	vinkriOker	och	journalist”	



Domaine Christophe Semaska Rhône, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
X5410RS1901 2015 Côtes du Rhône Villages 750 ml 12 109 kr 136 kr n

X5410RS2001 2015 Saint-Joseph Vieilles Vignes 750 ml 12 199 kr 249 kr n

X5410RS2101 2015 Côte Rôtie Chateau de Montlys 750 ml 6 380 kr 475 kr n

X5410RS2201 2014 Côte Rôtie Lancement 750 ml 1 750 kr 938 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Château Saint Hilaire Provence, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
X5410AL2501 2016 Château Saint Hilaire, rosé 750 ml 6 85 kr 106 kr

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

La Jasse Castel Languedoc, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
7823801 2011 La Pimpanela 750 ml 12 69 kr 86 kr n n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Domaine Alain Mathias Bourgogne, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
X5410RS1401 2016 Chablis 750 ml 12 130 kr 163 kr n n

X5410RS1501 2015 Cote de Grisey, Bourgogne Tonnerre 750 ml 12 169 kr 211 kr n n

X5410RS1601 2015 Tradition, Bourgogne Épineuil 750 ml 12 139 kr 174 kr n n

X5410RS1701 2015 Cote de Grisey Bourgogne Épineuil 750 ml 12 169 kr 211 kr n n

Saint	Hilaire	ligger	i	hjärtat	av	Provence.	En	privatägd	vingård	som	producerat	vin	inom	samma	familj	sedan	1700	talet.	Samtliga	
vingårdsloIer	ligger	i	söderläge	och	gynnas	således	av	det	excepOonellt	höga	antalet	solOmmar	i	området,	kombinerat	med	den	kända	
Mistralen	som	blåser	ner	från	Alperna,	genom	Rhondalen,	vilket	bidrar	Oll	den	ideala	jordmån	och	mikroklimat	som	återfinns	här.	
Tillsammans	med	modern	vingårds-	och	vinifieringsteknik	skapar	man	otroligt	eleganta,	strukturerade	och	smakrika	viner.	
		

Domaine	La	Jasse	Castel	ligger	i	Montpeyroux	och	drivs	och	ägs	av	Pascale	Rivière	som	skapade	vingården	1998.	Hon	var	Odigare	
journalist	och	blev	vinbonde	mer	eller	mindre	av	en	slump.	Idag	nästan	20	år	senare	Ollverkar	hon	Languedocviner	från	de	mer	
presOgefyllda	områdena	såsom	Montpeyroux	och	Terrasses	de	Larzac.	Hennes	viner	är	regelbundet	nämnda	i	både	fransk	och	
internaOonell	press.	Passande	nog	betyder	hennes	vin	"Pimpanela"	"kvinna	som	reder	sig	själv"	på	gammeloccitanska	.	

EHer	sin	militärtjänstgöring	1979	deltog	Alain	Mathias	vid	skörden	på	en	vingård	i	Chablis.	Alain	fascinerades	så	mycket	aI	det	kom	aI	
bli	startskoIet	på	en	framgångsrik	karriär	inom	vinets	värld.	Redan	i	början	av	80	talet	började	han	kreera	sin	egen	vingårdsmark.	Steg	
för	steg	köpte	och	planterade	han	7ha	i	Epineuil.	1986	hade	han	utökat	med	4ha	i	Lignorellas,	i	norra	Chablis,	och	Alain	började	Oll	fullo	
aI	arbeta	som	oberoende	vinodlare.	De	första	flaskorna	belönades	med	guldmedaljer	på	Concours	Généra	Agricole	of	Paris	och	han	
hyllades	i	kända	Guide	HacheIe.	Angelägen	om	ständiga	förbäIringar	och	en	stark	pionjäranda	gjorde	aI	Alain	började	med	organiska	
odlingsmetoder	redan	2000.	2013	cerOfierades	han	för	sina	loIer	i	Epineul	och	2015	för	de	i	Chablis.	

Historien	om	Domaine	Christophe	Semaska	börjar	1988,	genom	återskapandet	av	en	anrik	Côte	RôOe	egendom,	Chateau	de	Montlys,	en	
kulturskaI	som	ståI	orörd	sedan	franska	revoluOonen	1789.	Egendomen	med	siI	unika	vingårdläge,	omgiven	av	terasserade	vingårdar,	
än	idag	den	största	privata	egendomen	i	Côte	RôOe,	producerade	mängder	av	viner	före	och	under	första	världskriget	1914-1918.	EHer	
aI	vinmakarna	åkt	iväg	för	aI	delta	i	kriget	och	Phylloxeran	samOdigt	totalförstörde	franska	vingårdar	försvann	Château	Montlys	från	
de	franska	finborden	under	70	år.	



Domaine de Juchepie Loire, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
X5410RS0801 2007 Le Sec de Juchepie, 750 ml 12 169 kr 211 kr n n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Weingut Eymann Pfalz, Tyskland

kolli exkl. moms inkl. moms
X5410RS2301 2016 Riesling Gönnheimer 750 ml 6 95 119 kr n n

X5410RS0201 2016 Riesling Toreye Alte Reben 750 ml 6 129 kr 161 kr n n

X5410RS0301 2014 Sonnenberg Pinot Noir 750 ml 6 189 kr 236 kr n n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Armin Huber Kamptal, Österike

kolli exkl. moms inkl. moms
X5410RS1001 2016 Hasel Grüner Veltliner 750 ml 6 89 kr 111 kr n

X5410RS1101 2016 Drei Weingärten Riesling 750 ml 6 89 kr 111 kr n

X5410RS1301 2015 Brunngasse Grüner Veltliner Reserve 750 ml 6 129 kr 161 kr n

X5410RS1301 2015 Heiligenstein Riesling Reserve 750 ml 6 149 kr 186 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Celler Cooperatiu Gandesa Terra Alta, Spanien

kolli exkl. moms inkl. moms
279101 2015 Somdinou 750 ml 12 95 kr 119 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

När	Eddy	&	Mileine	Oosterlinck	-	Bracke	1985	köpte	en	"longère",	en	tradiOonell	fransk	bondgård,	på	toppen	av	en	kulle	planterad	med	
gamla	vinstockar	fanns	inte	en	tanke	på	aI	göra	om	den	Oll	vingård.	Deras	passion	Oll	vin	ledde	dem	dock	dit,	Oll	"Juchepie",	en	vacker	
sluIning	i	hjärtat	av	"Coteaux	du	Layon",	där	välrenommerade	ädelsöta	viner	producerats	i	århundraden.	Men	snart	väcktes	tanken	på	
aI	de	ville	ha	mer	än	0,35	ha	välsmakande	vin	gjort	av	lokala	bönder	så	2001	flyIade	de	dit	permanent.	Genom	aI	odla	om	marken	har	
de	återskapat	det	mikrobiologiska	livet	som	förstörts	av	år	av	kemisk	behandling	och	blev	bioodynamiskt	cerOfierade	2007.	

Eymann	är	eI	rikOgt	familjeföretag	med	tre	generaOoner	på	en	och	samma	gård.	Rainer	Eymann	är	administratör,	verkställande	
direktör	och	vinmakare	i	en	person.		Konsekvent	ekologiskt	jordbruk	enligt	strikta	miljöriktlinjer	sedan	1982,	högkvalitaOva	druvor	och	
ständigt	återkommande	fina	viner	har	etablerat	vingården	Oll	en	av	de	främsta	i	Pfalz.	Sedan	2005	arbetar	vingården	även	med	
biodynamiska	metoder	och	preparat.	Namnet	Eymann	härstammar	från	en	gammeldags	egendom		"Toreye",	från	1350.	Bara	de	bästa	
vintagevinerna	bär	därför	namnet	"Toreye".		

Somdinou	är	katalanska	och	betyder	"vi	är	niIon".	Ordet	anspelar	på	aI	det	är	19	odlare	som	står	bakom	deIa	vin.	Gandesa	är	eI	
kooperaOv	som	bildades	1918	och	som	idag	består	av	medlemmar	från	129	familjer	som	sedan	fem	generaOoner	Ollbaka	arbetar	inom	
vinprodukOon.	Vinmakare	är	TONI	COCA	I	FITÓ,	som	är	erkänd	vinmakare	i	Katalonien.	Toni	lever	eHer	devisen	aI	vinprodukOon	av	hög	
kvalitet	börjar	i	vingårdarna,	så	han	lägger	stor	vikt	vid	val	av	druvor	under	skörd	och	ber	alla	medlemmar	följa	samma	riktlinjer.		

Weingut	Huber	ligger	i	hjärtat	av	Straß	i	Straßertale	och	är	en	av	de	äldsta	vingårdarna	i	Kamptal.	Redan	1459	producerade	familjen	siI	
första	vin	och	gården	har	sedan	drivits	vidare	i	eI	oräkneligt	antal	generaOoner.	Sedan	2010	är	det	Armin	Huber	som	driver	vingården	
som	han	i	sin	tur	tog	över	från	sin	pappa	Hermann	Huber.	De	klimaOska	förutsäIningarna	här	är	ideala	för	vinodling	och	samtliga	
druvor	plockas	för	hand	när	de	uppnåI	opOmal	mognad	vilket	är	två	faktorer	som	understödjer	komplexiteten	på	vinerna	härifrån.	16	
ha	vingårdar		karaktäriseras	av	dess	unika	terroir,	vilket	återspeglas	i	de	fruktdrivna	och	i	texturen,	mineralrika	vinerna.	
	
	



Bodegas Pagos de Araiz Navarra, Spanien

kolli exkl. moms inkl. moms
629301 2014 Pagos de Araiz Roble 750 ml 12 75 kr 94 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Bodegas Viyuela Ribera del Duero, Spanien

kolli exkl. moms inkl. moms
7755701 2014 Viyuela Barrica 750 ml 6 79 kr 99 kr n

7755801 2013 Viyuela Crianza 750 ml 6 105 kr 131 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Quinta do Sagrado Douro, Portugal

kolli exkl. moms inkl. moms
X5410AL1301 2008 Sagrado Reserva 750 ml 6 129 kr 161 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Domingos Alves de Sousa Douro, Portugal

kolli exkl. moms inkl. moms
X5410SO0101 2008 Quinta da Gaivosa 750 ml 6 259 kr 324 kr n

9250501 2011 Quinta da Gaivosa 750 ml 6 259 kr 324 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Vid	Pyrenéernas	nedre	sluIningar	i	regionen	Navara	ligger	vingården	Bodegas	Pagos	de	Araiz.	Investeringar	i	effekOv	vinframställning	
och	moderna	druvsorter	har	leI	Oll	aI	några	av	Spaniens	mest	innovaOva	vinproducenter	och	landets	modernaste	vinanläggningar	
återfinns	här.	En	av	dem	är	Pagos	de	Araiz	som	ägs	av	familjen	Masaveu,	en	modern,	kreaOv	och	frimodig	vingård	där	målet	är	aI	
producera	det	bästa	vinet	i	världen!	De	har	skapat	en	vinvärld	som	ger	känslan	av	något	magiskt	–	mycket	mer	än	en	vanlig	vingård	-	
där	vinet	produceras	med	hjälp	av	aI	kombinera	tradiOonella	metoder	och	modern	teknologi.		

Bodegas	Viyuela	är	eI	familjeföretag	i	Boada	de	Roa,	i	hjärtat	av	Ribera	del	Duero.	Viyuela	är	en	av	de	äldsta	och	mest	kända	familjerna	
i	byn	och	vinrankorna	har	gåI	i	arv	i	generaOoner.	Viyuela	är	idag	en	modern	vingård	som	producerar	enastående	och	karaktärsfulla	
viner,	samtliga	på	100%	tempranillo	från	gamla	vinstockar,	20	Oll	60	år	gamla.	FantasOska	vingårdslägen,	opOmal	jordmån,	konOnuerlig	
och	minuOös	vård	i	vingården	samt	eI	extremt	klimat	gynnar	den	gradvisa	mognaden	av	druvorna,	vilket	är	avgörande	för	kvaliteten.	
Viyuela	har	under	de	senaste	åren	deltagit	i	alla	de	stora	internaOonella	tävlingarna,	och	fåI	priser	i	dem	alla!	
	
	

Quinta	do	Sagrado	är	en	av	de	mest	prisbelönta	vingårdarna	i	Douro	och	har	Ollhört	familjen	Calem	i	5	generaOoner,	under	150	år.	
Quinta	do	Sagrado	tar	stor	hänsyn	Oll	lokala	druvsorter,	terroir	och	hantverksmässigt	vinskapande,	vilket	de	vill	förstärka	yIerligare	
genom	minimalt	ingripande.	Nu	representerar	José	Maria	Calem	den	femte	generaOonen	och	utvecklar	Douro	DOC	för	röI	kvalitetsvin	
samOdigt	som	han	vill	säkerställa	konOnuiteten	för	den	6:	e	generaOonen	samt	uppräIhålla	tradiOonen	av	aI	producera	portvin.	All	
skörd	uxörs	manuellt	med	eI	strikt	urval	av	druvor.	Allt	Quinta	do	Sagrado	producerar	är	klass	A,	Dourus	egen	och	högsta	klassificering.	
	

Vingården	Quinta	da	Gaivosa	köptes	av	Alves	de	Sousa	familjen	på	80-talet.	De	äger	yIerligare	fem	vingårdar	vilket	gör	dem	)ll	en	av	
de	största	oberoende	producenterna	i	Douro.	Idag	drivs	vingården	av	yärde	generaOonen,	Tiago	de	Sousa,	som	även	är	vinmakare.	
Familjen	odlade	Odigare	druvor	för	portvin	men	under	90-talet	ändrade	de	inriktning	och	från	de	100	år	gamla	rankorna	som	växer	på	
sluIningar	omringade	av	vilda	skogar	och	Marão-bergen	tog	de	fram	några	av	Douros	mest	symboliska	sOlla	viner.	Alves	de	Sousas	
flaggskeppsvin,	Quinta	de	Gaivosa	produceras	endast	av	excepOonella	årgångar	och	Odigare	årgång	Olldelades	94	poäng	av	Parker.		



Pereira d`Oliveira Madeira, Portugal

kolli exkl. moms inkl. moms
xxx 1908 Reserva Bual 750 ml 1 3 900 kr 4 875 kr n

X5410RS3001 1985 Reserva Verdelho 750 ml 1 800 kr 1 000 kr n

X5410RS2901 2000 Colheita Malvazia 750 ml 1 490 kr 613 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Chiusa Grande Abruzzo, Italien

kolli exkl. moms inkl. moms
7910201 2014 Tommolo 750 ml 6 49 kr 61 kr n n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Fattoi Toscana, Italien

kolli exkl. moms inkl. moms
309701 2012 Brunello di Montalcino 750 ml 12 179 kr 224 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Negretti Piemonte, Italien

kolli exkl. moms inkl. moms
X5410RS2801 2015 DADA’ Langhe Chardonnay 750 ml 12 130 kr 163 kr n

X5410RS2701 2014 Nebbiolo d’Alba 750 ml 12 149 kr 186 kr n

X5410RS2401 2013 Barolo 750 ml 12 240 kr 300 kr n

X5410RS2501 2013 Barolo, Bricco Ambrogio 750 ml 12 320 kr 400 kr n

X5410RS2601 2006 Barolo, Bricco Ambrogio 750 ml 12 370 kr 463 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Pereira	d’Oliveira	grundades	1820	och	är	eI	av	de	få	klassiska	Madeira-husen.	Inhyst	i	en	källare	från	1619,	ägs	denna	juvel	forxarande	
av	samma	familj.	Luís	och	Anibal	d’Oliveira	är	femte	generaOonen	men	är	på	väg	aI	lämna	över	rodret	Oll	Anibals	son,	Filipe	d’Oliveira.	
Gården	ligger	i	San	MarOnho,	det	bästa	vingårdsläget	på	ön,	längs	med	sydkusten.	Det	extraordinära	är	aI	D'Oliveira	inte	bara	säljer	
Madeira	av	senare	datum,	de	har	också	eI	unikt	och	oersäIligt	lager	av	rikOgt	gammal	Madeiravin.	Vare	sig	du	dricker	en	Sercial	från	
1862	eller	en	Bual	från	1922	så	har	de	producerats	av	samma	familj,	dvs	ingen	årgång	är	köpt	från	andra	vinhus	eller	odlare.	

FaIoi	är	en	passionerad	producent	som	hyser	stor	respekt	för	Brunello	di	Montalcinos	tradiOon	och	terroir.	I	den	mest	natursköna	delen	
av	Toscana,	i	södra	Montalcino,	där	floderna	Ombrone	och	Orcia	möts	har	FaIoi	i	flera	generaOoner	ägnat	sig	åt	egen	vinprodukOon.	
Med	stor	entusiasm	och	professionalitet	producerar	FaIoi	viner	som	har	saI	Montalcino	på	kartan	över	hela	världen.	Det	geografiska	
läget	och	de	havsvindar	som	når	vinrankorna	ger	druvorna	en	opOmal	mognadsprocess	som	Ollåter	FaIoi	aI	producera	fantasOska	
viner.	InternaOonellt	har	Bruello	di	Montalcino	FaIoi	fåI	en	rad	utmärkelser	och	vinmagasinet	Wine	Spectator	gav	vinet	hela	94	poäng.	
	

Chiusa	Grande	är	en	ledande	ekologisk	producent	i	Abruzzo	som	ägs	och	leds	av	vinosophen	Franco	D´Eusanio.	Franco	är	en	legend	i	
området	och	har	fåI	Oteln	vinosoph	Olldelad	då	han	refererar	Oll	sin	bejakande	livsfilosofi	i	allt	han	gör,	såväl	inom	vinprodukOon	som	
vid	företagsledande.	Franco	har	en	stark	eOsk	tro	som	grundar	sig	i	en	kärlek	Oll	naturen	och	strävan	aI	skapa	balans	i	vårt	
ekosystem.	Chiusa	Grande	är	en	cerOfierad	vinproducent	när	det	kommer	Oll	kvalitet	(ISO	9001),	miljö	(ISO	14001)	och	ekologisk	
vinodling	enligt	italienska	insOtutet	för	eOk	och	miljö	ICEA	samt	enligt	italienska	jordbruksassociaOonen	AIAB.	
	

De	två	bröderna	Massimo	och	Ezio	NegreÅ	driver	sedan	2003	den	13	ha	stora	vingården	som	gåI	i	arv	i	flera	generaOoner.	Vingården	
med	75	år	gamla	vinstockar	ligger	vackert	belägen	i	Langhe,	bland	kullarna	runt	La	Morra	(UNESESCO´s	världsarvslista	sedan	2015).	
Grunden	Oll	vinskapandet	är	deras	passion	och	kärlek	Oll	vin.	De	kallar	sig	själva	unga,	dynamiska	och	spännande.	Balansen	mellan	
terroir,	tradiOon	och	innovaOon	samspelar	med	eI	starkt	fokus	på	aI	minimera	Ollsatser,	i	syHe	aI	producera	så	naturliga	och	ärliga	
viner	som	möjligt,	och	offerera	en	konstant	och	ihållande	god	kvalité.	
	
		



Cantina di Sorbara Emilia-Romagna Italien

kolli exkl. moms inkl. moms
269401 2015 Carpi Lambrusco di Modena 750 ml 12 63 kr 79 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Castion Piemonte, Italien

kolli exkl. moms inkl. moms
787301 2016 Moscato d'Asti 750 ml 12 72 kr 90 kr n

X5410RS1801 2016 Barbera d´Asti 750 ml 12 65 kr 81 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Bennati Veneto, Soave

kolli exkl. moms inkl. moms
211401 2008 Soave 750 ml 12 73 kr 91 kr n

7235101 2014 Ripasso 750 ml 12 99 kr 124 kr n

7077901 2008 Amarone 750 ml 6 189 kr 236 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Murdoch James Martinborough, Nya Zeeland

kolli exkl. moms inkl. moms
624201 2015 Estate Pinot Noir 750 ml 12 129 kr 161 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Mullineux Swartland, Sydafrika

kolli exkl. moms inkl. moms
xxx 2008 Syrah 750 ml 6 160 kr 200 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Födelseorten	Oll	Lambrusco	är	Modena	–	Italiens	gastronomiska	huvudstad.	Modena	ligger	på	de	plaIa	släIerna	vid	den	långsamt	
strömmande	Po	floden	och	ligger	bakom	balsamvinägern,	tortellini	fylld	med	smarriga	fyllningar,	mousserande	Lambrusco	och	gränder	
fyllda	med	några	av	världens	bästa	restauranger.	Producenten,	CanOna	di	Carpi	e	Sorbara	är	eI	tradiOonellt	kooperaOv	av	vingårdar	
sedan	början	av	1900-talet.	Framgången	för	Lambrusco	har	leI	Oll	aI	området	fåI	den	presOgefyllda	PDO	statusen	och	CanOna	di	
Carpi	e	Sorbaras	mål	är	aI	skapa	de	absolut	bästa	Lambrusco	vinerna,	genom	aI	kombinera	tradiOon	och	innovaOon.		
	
	

Casa	Vinicola	BennaOs	historia	började	på	slutet	av	1800	-talet	i	Verona	när	Antonio	BennaO	började	producera	och	sälja	vin	i	de	kända	
stråflaskorna,	Fiasco.	EHer	andra	världskriget	tog	sönerna	Ezio	och	Aldo	över	företaget	och	introducerade	druvsorter	som	gav	upphov	Oll	
de	berömda	Verona-viner	som	hela	världen	kom	aI	uppskaIa;	Ripasso,	Soave	Classico,	och	Amarone.	BennaO	är	en	framgångssaga	och	
blir	ständigt	rosade	av	internaOonella	och	lokala	kriOker,	har	moIagit	mängder	av	priser	och	rekommenderas	återkommande	i	flertalet	
vinguider.	
	

Murdoch	James	Estate,	en	av	pionjärerna	i	MarOnborough,	grundades	av	Roger	och	Jill	Fraser	i	början	av	90	talet.	Här	produceras	
nischade	bouOqueviner	i	burgundisk	sOl	med	filosofin	aI	vinet	görs	på	rankan,	varför	de	sköter	sina	rankor	med	mycket	kärlek	och	hårt	
arbete	innan	skörd	för	aI	fånga	den	unika	terroirens	karaktär	i	vinerna.	Man	har	en	målmedveten	satsning	på	aI	producera	premium	
viner,	vilket	är	uppenbart	i	varje	flaska	vin	man	producerar.	Murdoch	James	Estate,	vann	nyligen	guldpris	i	Decanter	World	Wine	Awards	
och	en	presOgefylld	vintrofé	för	deras	Pinot	Noir	på	IWC,	InternaOonal	Wine.	

Mullineux	Family	Wines	grundades	2007	av	Chris	och	Andrea	Mullineux	och	har	på	kort	Od	etablerat	sig	som	en	av	Sydafrikas	mest	
firade	vinvarumärken,	både	lokalt	och	på	den	internaOonella	fronten.	Chris	har	arbetat	en	längre	Od	i	Côte	RôOe	varifrån	han	fåI	
mycket	inspiraOon,	men	de	vill	inte	göra	Rhone	kopior,	de	vill	göra	viner	på	Swartlandvis	och	terroir.	Sydafrikanska	vinbibeln	PlaIer’s	
Guide	toppnoterar	ständigt	Mullineuxs	viner	och	vingård.	Nu	hakar	USA	på,	amerikanska	vinmagasinet	Wine	Enthusiast	utsåg	Andrea	
Mullineux	Oll	“Årets	vinmakare”	2016,	samOdigt	som	Mullineux	Syrah	2014	toppnoterades	med	hela	94	poäng!		
	

Piemonte	är	inte	bara	Barolo	och	Barbaresco.	Där	görs	även	många	läckra	vita	viner	–	och	icke	aI	förglömma:	härliga	läIbubblande	
muscatviner	med	beteckningen	Moscato	d’AsO.		



Delheim Stellenbosch, Sydafrika

kolli exkl. moms inkl. moms
7316901 2014 Chenin Blanc 750 ml 12 69 kr 86 kr n

7395601 2013 Chardonnay Sur Lie 750 ml 12 149 kr 186 kr n

7376702 2008 Edelspatz 375 ml 6 125 kr 156 kr n

7379501 2013 Cabernet Shiraz 750 ml 12 69 kr 86 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

De Morgenzon Stellenbosch, Sydafrika

kolli exkl. moms inkl. moms
X5410AL0701 2014 Chenin Blanc Reserve 750 ml 6 155 kr 194 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Scheid Family Wines Kalifornien, USA

kolli exkl. moms inkl. moms
7089301 2015 District 7 Chardonnay 750 ml 12 99 kr 124 kr n

657801 2014 District 7 Pinot Noir 750 ml 12 99 kr 124 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Forester Estate Margaret River, Australien 

kolli exkl. moms inkl. moms
xxx 2014  Cabernet Sauvignon 750 ml 12 139 kr 174 kr n

n= vitt vin  n= rött vin  n= sött vin  n= eko vin

Högt	uppe	på	de	sydvästra	sluIningarna	av	Simonsberg,	ligger	vingården	Delheim	som	1957	togs	över	av	Michael	Sperlin,	idag	en	
legend	inom	vinbranschen.	Gården	är	fortsaI	i	samma	familjs	ägo	och	Sperling	är	i	det	närmaste	synonymt	med	Delheim.	På	
gården	produceras	idag	eI	breI	utbud	av	internaOonellt	hyllade	viner	som	har	vunnit	flertalet	utmärkelser.	Delheim	präglas	av	
familjens	holisOska	synsäI	gällande	samhälle	och	natur,	vinprodukOon	och	företagande.	Gården	är	hem	Oll	13	familjer	och	det	finns	eI	
starkt	fokus	på	samhället,	de	som	bor	här	och	på	vinframställningen.	

Vingården	Scheid	Family	Wines	startades	1972	av	entreprenören	Al	Scheid	som	Odigt	insåg	potenOalen	i	Monterey	County	och	som	var	
en	av	de	första	aI	odla	vin	i	området.	Producenten	lägger	mycket	fokus	på	Monterey	som	vinregion,	vilket	de	är	väldigt	stolta	över	och	
de	är	övertygade	om	aI	de	kan	producera	världsklass	viner	Oll	överkomliga	priser.	District7	är	utan	tvekan	en	av	de	mest	spännande	
vinregionerna	i	Kalifornien.	Här	får	druvorna	hänga	länge	på	rankan	och	mogna	långsamt	och	jämt.	Med	sin	Pinot	Noir	har	de	vunnit	
internaOonella	priser	och	utmärkelser	och	fåI	topprecensioner	världen	över.		
	

Forester	Estate	ligger	i	Yallingup,	norra	delen	av	Margaret	River	och	grundades	2002	av	familjen	McKay.	Vingårdarna	omges	av	stora	
eukalyptusträd,	områdets	största	inkomstkälla	när	skogsindustrin	etablerades	1850.	Skogsbruket	medförde	aI	marken	öppnades	upp,	
och	blev	Ollgänglig	för	vinodling.	Det	är	också	härifrån	egendomen	fåI	siI	namn.	Forester	har	fåI	mycket	posiOv	uppmärksamhet	
internaOonellt,	i	synnerhet	för	sin	gedigna	vinporxölj,	och	de	har	vunnit	mängder	av	priser.	Nuvarande	årgång	2014	Cabernet	Sauvignon	
vann	guld	på	The	InternaOonal	Wine	Challenge	,	IWC,	en	av	de	finaste	och	mest	presOgefulla	vintävlingarna	i	världen.	
	

De	Morgenzon	i	Stellenbosch	drivs	sedan	2003	av	Wendy	och	Hylton	Appelbaum	och	är	Sydafrikas	mest	extraordinära	vingård,	placerad	
på	kullar	högt	över	havet	omfamar	den	Taffelberget,	Cape	Point,	och	Simonsberg.	De	Morgenzon,	som	betyder	”morgonsol”,	fick	siI	
namn	då	gården	med	siI	höga	läge	var	den	första	delen	av	Stellenboschkloof-dalen	aI	möta	dagens	ljus.	Vinmakarnas	filosofi	är	aI	
biologisk	mångfald	och	ekologisk	miljö	producerar	oändligt	mycket	bäIre	druvor	och	aI	skönheten	i	gårdens	omgivningar	ska	fångas	i	
varje	flaska	vin.	De	rör	barockmusik	genom	vingårdarna	och	tror	aI	musikens	kraH	posiOvt	påverkar	mognadsprocessen.	
	



Les Celliers Associes Bretagne, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
75595403 NV Le Chat Noir Cidre de Pomme 330 ml 24 19 kr 24 kr

Merrys Irland

kolli exkl. moms inkl. moms
60101 White Chocolate Liqueur 700 ml 12 109 kr 136 kr
8769501 Irish Cream Liqueur 700 ml 6 109 kr 136 kr

Veuve Lafontan et Ses Enfants Armagnac, Frankrike

kolli exkl. moms inkl. moms
32101 NV X.O 12 Ans d´Age 700 ml 1 320 kr 400 kr

KooperaOvet	Les	Celliers	Associes	grundades	1953	av	12	st	lokala	äppelodlare	i	Côtes	d'Armor.	Under	mer	än	60	år	har	Les	Celliers	
Associés	utvecklat	verklig	ciderexperOs.	Det	tradiOonella	kunnandet	kombinerat	med	moderna	produkOonsmetoder	gör	aI	man	kan	
erbjuda	unik	cider	med	särskild	idenOtet	och	karaktär.	Dess	unika	recept,	utvecklats	av	deras	Maitre	de	Chai,	som	väljer	äppelsorter	och	
blandning,	garanterar	toppkvalitet.	DriHen	av	verksamhet	är	under	överinseende	av	Bureau	Veritas	CerOficaOon	,	som	intygar	deras	
ciderOllverkning	enligt	SGB	,	produkOonen	av	cider	måste	Oll	100%	baseras	på	äpplen	från	Bretagne	och	buteljeras	i	Bretagne.	

Merrys	prisbelönta	sorOment	som	har	åtnjuOt	90	internaOonella	utmärkelser	har	nu	en	uppdaterad	design	på	samma	produkt	som	
konsumenter	världen	över	har	avnjuOt	i	decennier.	Krämiga	likörer	som	kombinerar	naturlig	mjölkprodukOon	med	det	gamla	irländska	
hantverket	aI	göra	whisky.	Färska	råvaror	är	en	vikOg	del	i	produkOonsprocessen	och	likören	är	självklart	gjord	på	färsk	grädde	som	
levereras	varje	dag	från	det	lokala	mejeriet.	Merrys	likörer	produceras	nämligen	i	Tipperary,	hjärtat	av	Irlands	Golden	Vale,	känd	för	sina	
frodiga	gröna	ängar	och	mjölkprodukOon	från	gräsätande	kor.		

Veuve	Lafontan	grundades	1897	av	Leonce	Lafontan	och	har	sedan	dess	förts	vidare	i	tre	generaOoner.	EHer	George	och	John	Paul	är	det	
nu	en	kvinna,	Véronique	Lafontan	som	tagit	över.	Genom	aI	föra	regionens	och	familjens	värderingar	vidare,	i	kombinaOon	med	
nytänkande	och	kvinnlig	finkänsla,	har	hon	blivit	en	ambassadör	för	Armagnac	och	i	januari	2012	valdes	Véronique	in	som	Armagnac	
Musketör.	Jämfört	med	Cognac	är	de	druvor	som	odlas	desamma,	men	jordmån,	klimat	och	Ollverkningsmetod	utgör	väsentliga	
skillnader.	Armagnac	är	dessutom	betydligt	mindre	i	både	yta	och	produkOon	men	ingalunda	i	kvalitet!	
	
	


