
!  

Prislista Privatpersoner 2017 

Säljes om Sex f laskor minimum via PI Systembolaget.  

Domaine Le Clos de Caveau, Vacqueyras 

Egendomen är belägen just under Dentelle de montmirail. Det är en av de högst belägna gårdarna i Vacqueyras AOC. Uppe i 
sin skreva är han omgiven av skog och några av de bästa Gigondasplanteringarna. Den genomgående stilen är elegant snarare än 
svulstig. Varsam och lång extrahering och sparsam fatanvändning genomsyrar arbetet. Transparensen är slående genom alla viner 
från den enklare CdR från yngre stockar till den mer koncentrerade Lao Muse av gamla stockar från toppterrassens kalksten. 

2016 Les Bateliers Cotes du Rhone AOC  163:- 

70/30 Grenache/syrah av yngre stockar som ligger nere på slättlandet väster om Vacqueyras, manuell skörd, varsam krossning 
och avstjälkning, naturlig jäsning, ingen filtrering. 

2015 Fruit Sauvage Vacqueyras AOC   207:- 

60/40 Grenache Syrah frukten hämtas från de lägre odlingarna nere vid bäcken som bildar foran för odlingarna. Manuell 
skörd naturlig jäsning, uppfostran på betong, ingen filtrering. 

2012 Carmin Brillant Vacqueyras AOC   236:- 

60/40 Grenache Syrah från stockar med en snittålder på 35 år stående i mellanterassens Calcaire jord med inblandning av 
Sirlex. Manuell skörd, naturlig jäsning, uppfostran på både betong och 40 hl Foudre, både gamla och nya. Ingen filtrering sker. 

2011 Lao Muse Vaqueyras AOC    354:-  

60/40 Grenache Syrah blend med betoning på gamla stockar Grenache. Frukten kommer från de översta raderna, där jorden är 
som ljusast. Mycket kalkhaltig jord med mindre sirlex. Har blandad ålder men snittet är högre än för Carmin Brillant. 
Terrassen ger naturligt mindre uttag med högre koncentration. Plockas en normal årgång sist och ligger således lite högre i 
mognadsgrad och alkohol. Manuell skörd, naturlig jäsning i cuve tronconique . Lagras sedan 18 månader ett-åriga Smith Haut 
Lafite fat. 

Domaine Mikael Boutin, Rasteau 

Mikael har tidigare jobbat och lärt sig ekologisk vinodling hos Domaine Vieille Julienne i Chateauneauf-du-
Pape. Han jobbar helt bio, all växtnäring kommer från djur och plantor i  närheten och inga pesticider 
används. Allt sköts för hand, Bindning, greenharvest, avlövning och skörd.  Jordmånen i hans odling är Argilo 
Calcaire med  dels gul och blå märgel. Han håller ner sina skördeuttag till omkring 20- 36 hl/ha från sin 
Grenache och 30-36 hl/ha från de övriga druvsorterna. 
  Nästan alltid etthundra procent avstjälkat, varsam krossning, långsam naturlig jäsning ej över 30 grader. 
Regelbunden  överpumpning första dagarna. Malolaktisk jäsning på betong buteljeras sedan ofiltrerat. 

2014 Rasteau Rouge    190:- 



50% Grenache, 10% vardera av carignan mourvèdre cinsault syrah. 2013 var förhållandevis kallt särskilt vid skörden. Detta 
märks i friska Grenache-syror, en slankare profil än brukligt för Rasteau. Mikaels idé är att skapa rena friska viner med syra 
som ryggrad snarare än tannin. 

Chateau MOYA, Libournais 

Grunden till Château Moya är 8 ha biokonverterad mark i Castillon, Libornais. Som Damien Landour har fått 
köpa med sin arbetsgivare Chateau gadys pengar. Det handlar om att visa ägarna att man kan göra bra Bio vin 
i bordeaux. Modern och fruktig i stilen utan att tappa typicitet. 35 åriga stockar och skördeuttag på 30 hl/ha.  

2011 Castilion Cotes de Bourdeaux   211:- 

93% Merlot 7% Cabernet Sauvignon. Manuell skörd. Naturlig jäsning. Hälften uppfostras på ny barrique, hälften på ett eller 
flerårig barrique. 

Domaine de l'Ecu, Muscadet  

Guy Bossard behöver kanske inte någon närmare introducering. Utan att överdriva kan man säga att han är en 
viktig figur i utvecklingen av det kvalitativa Muscadet. Eko sedan 1975 och biodynamiskt sedan 1996. Men 
framför allt rena transparenta viner med hög mineralitet. Läskande och ytterst lagringsdugligt. Tungviktare i 
det lätta friska Muscadet Serve et Maine AOC.  

2015 Gneiss     190:- 

50 åriga stockar, 35 hl/ha manuell skörd, hela kluster pressas, 10 månader på jästfällning. I nergrävda betongkar.  

2015 Granite     190:- 

50 årig stockar, 35 hl/ha manuell skörd, hela kluster pressas, 10 månader på jästfällning. I nergrävda betongkar. 

2015 Cuvée Classique    154:- 

30 åriga stockar 35 hl/ha manuell skörd, hela kluster pressas, 14 månader på jästfällning. I nergrävda betongkar. 

AR. AZ Graci, Etna 

Alberto Aiello Graci driver på kvaliteten i det fortfarande unga Etna. Man jobbar med tre olika vingårdar och 
Feudo di mezzo Arcuría på 650 meters höjd och Barba Beccia som ligger på 850 meter.  

2015 Etna Rosso     211:- 

100% Nerello Mascalese manuell skörd, jäsning med naturlig jäst och uppfostran på betong.  

2016 Etna Bianco     211:- 

70% carricante 30% carratto manuell skörd, jäsning med naturlig jäst och uppfostran på betong. 

2014 Arcuria rosso     345:- 

100% Nerello Mascalese, Äldre arborello vingård, manuell skörd, natuligt jäst varav en del  på äldre ek. 

2015 Arcuria bianco    345:- 

100% Carricante, Äldre arborello vingård, manuell skörd, natuligt jäst varav en del  på äldre ek. 



Maison Lou Dumont, Gevery Chambertain 

Koji Nakada startade sin verksamhet (negociant) 2000. I dagsläget äger han små lotter och gör vin på en 
hantverksmässig nivå i 16 appellationer. Sjukt sympatisk vinmakare och mycket stilen baseras på 
koncentration.  

2014 Bourgogne Blanc    234:-  

från AOC klassad frukt i Meursault och Puligny-Montrachet blandas upp med lite Hautes-côtes de Beaune. 30-åriga stockar 
45hl/ha. Han har inga problem med koncentration så han väljer att lägga på 30% ny ek. 

2014 Bourgogne Rouge    234:-  

30-åriga stockar i snitt, ett skördeuttag på 45hl/ha. All frukt hämtas från Côte de Nuits. Sedan blandar han i lite 
kommunfrukt från Gevrey Chambertin och Fixin, Från och med 2012 även lite Biodynamisk frukt.  Inget fuffens i 
vinifikationen, 20% ny ek och sedan buteljeras den ofiltrerad. Sedan 2014går det med lite stjälkar i jäsningen.  

2014 Cotes de Nuit Village röd 344:-

2015 Meursault vit    510:-  

2015 Puligny-Monrachet vit   510:- 

70-åriga stockar i Les Argillats som mår bra och gav 40hl/ha vid 2011 års skörd. Får 50% nya fat, ofiltrerad.   

Veronica Ortega, Bierzo 

Veronica Ortega, skolad hos DRC och hos Raul Perez, har nu Veronica slagit sig ner i Bierzo. Jäser ren sval 
och drickbar Méncia från gamla stockar i sandjord. Naturligt jäst delvis i amfora, med en förkärlek för 
helkluster och elegant och drickbart långt från de monster som var på modet när systembolaget öppnade 
ögonen för Bierzo. Gamla stockar och Sandjordar under ekologisk odling är det viktigaste punkterna för att 
förstå hennes vingårdsarbete.  

2015 Quite     190:- 

Méncia jäst partciellt i Amfora och Bourgongefat en femtefel hela kluster naturlig jäst. 

2013 ROC     406:- 

Äldre stockar och helt jäst och uppfostrat på fat.  

Viñedos do Gabian, Pedro Perreiro, Ribeiro  

Perdo Perreiro Gjode ett vin tillsammans med Raul Perez i Bierzo 2011 och 2012 som blev mycket omskrivet 
och drog iväg i pris. Sedan dess har han letat nya intressanta projekt. I Ribeiro finns stor potential för både 
rött och vitt. Svalt på sina ställen och man blir förvånad vad som denna region ordentligt förstörd av 
kontrollerad vinmakning egentligen kan visa. Lätta transparenta viner med kryddig parfym och lite Beaujolais 
cru / norra rhone feeling.  

2015 Xan Ledo     235:-  

Caiño Loungo, Brancellao, vinifieras för sig och blendas. Naturlig jäst och ingen fathantering alls.  

Domaine de Bellivière, Eric Nicolas, Jasnieres/Coteaux de Loir



Den ledande kvalitetsproducenten på Pinot d’Aunis. Calligramme - enhörnings Chenin i denna lilla avkrok, 
ibland benämnd som Loires Mosel.  

2015 Rouge Gorge, Coteaux de Loir 307:- 
Pinot d’Aunis, 100% helkluster, Gamla fat, långsam naturlig jäsning 

2015 Pollux, Vin de France 135:- 
Pinot d’Aunis, Cabernet franc, Gamay, kofermeterad  

2013 Calligramme, Jasnieres 484:- 
Chenin Blanc i Argile silex, tuffeaux.  70+ stockar, RS 1,6g/l tot Syra 4,8g/l 

2014 Calligramme, Jasnieres 484:- 
Chenin Blanc i Argile silex, tuffeaux.   70+ stockar, RS 0,7gg/l tot Syra 3,71g/l 

Les Têtes, Philippe Mesnier, Tourenne 
Philippe Mesnier och Nicolas Grosbois har dragit igång ett helt nytt projekt. de arrenderar frukt från en greve 
i Tourenne varifrån det vita hämtas. Renhet och precision i enkla viner är idéen.  

2015 Tetes Blanche  142:-

2015 Tetes Red  142:- 

NV Tetes au Bois Dormant 205:-
2/3 Chardonnay 1/3 Chenin  Methode traditionelle 
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