Vinlista
BUBBEL och ROSÉ

Glas/Flaska

Cava Barcino Brut - Compania de Vinos del Atlantico, Spanien

100:-/415:-

På Färjas Brygga älskar vi Tapas och gärna med denna livfulla Cava från Penedès utanför
Barcelona. CVA förenar hantverkstradition i Spaniens olika vinområden med ambitionen att
göra ursprungstypiska viner. Om du gillar friskt zestiga citrustoner och en pärlande mousse som
annars hittas i Champagne!

Rodestiu Brut Cava. Penedés, Spanien

85:-/345:-

Generös fruktig cava med aningens sötma och citrustoner.

Labarthe Méthode Ancestrale Brut, Frankrike

500:-

Friskt fruktig med Mauzac-druvans typiska äppel- och päroncharm är detta generösa bubbel
för alla tillfällen och väder! Familjen Albert har odlat vin på de gröna böljande slätterna i
Gaillac sedan år 1550, ekologiskt certifierade sedan 2010.

2013 Le Fruit de Ma Passion - Vincent Charlot, Frankrike

950:-

Med utgång i byn Mardeuil har Vincent Charlot hängivet odlat sina druvor med
biodynamiska principer sedan år 2001. Med en sprudlande biodiversitet i vingårdarna och
komplex jordmån blir resultatet, som namnet antyder, en generös, nyanserad och djupbottnad
Champagne.

Raides Bulles - Causse Marines, Frankrike

105:-/560:-

Gamla skolans rosébubbel från Gaillac! Lätt restsötma med friskt avslut och modest procenthalt
som trivs bäst i sällskap av solsken, chark och livets glada dagar (för den tillåtande även
sommarens bäriga efterrätter!).

2018 Muralhas de Monção Rosé - Adega de Monção, Portugal

95:-/405:-

Med en druvblend bestående av Alvarelhão, Pedral och Vinhão får vi ta del av Portugals rika
druvskatt. En explosion av sommarmogna röda bär. Att detta serveras väl kylt för alla på
bryggan är solklart...

Domaine de Caylus Rosé. Languedoc-Roussilion, Frankrike
Friskt och bärigt med smultron, solmogen citron och vildhallon med pigg syra.

85:-/335:-

VITT
2018 Muralhas de Monção Bianco - Adega de Monção, Portugal

90:-/395:-

Vinho Verde är synonymt med läskande citrus-zestiga viner. I hjärtat av regionen ligger byn
Moção e Melgaço som är hållplats för ett av landets absolut bästa kooperativ. Förutom
maximal drickglädje på egen hand är detta syrarika, pärlande och smått lemonad-aktiga vin
underbart till sommargrönt och skaldjur.

Altenkirch "Boogie". Rheingau, Tyskland

90:-/395:-

Fruktigt och aromatiskt vin på bland annat druvorna Sauvignon Blanc, Weissburgunder och
Riesling. Krusbär, äpple och frisk syra med ton av lime.

2017 1 Liter Riesling - Gunther Steinmetz, Tyskland

110:-/725:-

I enlitersflaska levereras skolboksexemplar på torr Mosel-Riesling från den anrika vingården
Brauneberg. Med stor respekt för traditionsenliga metoder låter Stefan Steinmetz druva och
ursprung reflektera vinerna som kombinerar vibrerande syra och ljuvlig frukt med precision och
mineralitet.

2017 Tourbillon de la Vie Blanc - Jean-Philippe Padié

115:-/500:-

Jean-Philippe håller till i den pittoreska byn Calce vars charm, värme och diversa landskap
lyser igenom vinerna. Generöst och fylligt med krämig textur, har vinerna en inneboende
aromatisk och driv i syra och mineralitet som gör att vi ständigt återvänder till dessa viner.

2017 Valencia Cullerot - Celler del Roure, Spanien

115:-/500:-

2006 köpte Pablo Calatayud tillsammans med sin far en gammal vingård vars källare visade
sig ha nedgrävda tinajas, leramphoror. Cullerot är en blend av druvor lagrade i just dessa
lerkärl. Ett något fylligt vin med len textur fylld av stenfrukt, ett fast grepp i syran med mineralskt
avslut.

2017 Domaine Champalou Vouvray, Frankrike

115:-/500:-

Klassisk domän som oavsett stil står för förtjusande drickbara viner från den mångsidiga Chenin
Blanc-druvan. Alltid välbalanserade och eleganta får vi här en läskande torr och aromatisk
Vouvray som skiftar i citrus, honungsblomster och mogen stenfrukt.

2017 Aligote Didier Fornerol, Frankrike
Vi dricker gärna Aligoté från klassiska adresser och även om Corgoloin saknar berömmelse
bland Bourgognes byar är Didier Fornerol ett uppskattad profil i vinvärlden. Med uppfriskande
syra som samspelar med citrus, örtighet och färsk mandel levererar detta vin mer lust än
många av dess grannar.

620:-

RÖTT
2017 Vina Ilusión - Vina Ilusión, Spanien

90:-/395:-

Ekologiskt från Rioja Baja och låååångt från vad vi vanligtvis hittar på Rioja-hyllan. Utan
fatlagring med frukt och fräschör i blickfånget blir denna obeslöjade och saftiga Rioja själva
essensen av Tempranillo-druvan.

2017 Blovac Cotes du Rhône - Domaine du Trapadis, Frankrike

90:-/395:-

Ekologiskt certifierad som bjuder på frikostigt med solvarma sommarbär och örtiga toner i en
len och mjuk stil. Lättdrucket och klassiskt som får oss att längta tillbaka till södra Frankrike.

2016 Dolcetto d’Alba - La Licenziana, Italien

115:-/500:-

Såväl vinodling som källararbetet andas tradition utan vare sig tillsatser eller
bekämpningsmedel. Arketypen, om man så vill, för småskaligt hantverksmässigt framställda
viner. Utan att kompromissa på den italienska rustika strukturen och dess parfymen är vinet
mjukt med runt intryck och blommig körsbärsfrukt.

2017 Vin de France - Franck Balthazar, Frankrike

115:-/500:-

För alla som gillar Old School Cornas är Frank Balthazar väl bemärkt. Ekologiskt certifierad
sedan 2013 och har inköpta druvor från Seguret. Här får vi allt man kan önska av Rhone i en
tillgänglig skrud i klassikt stram, blommig med mörka bär.

2017 Du Beur dans les Pinards - Karim Vionnet, Frankrike

125:-/560:-

Karim strävar att göra ”viner som är enkla och naturliga”. Trots de blygsamma orden är denna
Beaujolais Villages full av charmig parfym, nätt struktur och ett läskande avslut.

2017 Joven de Vinas Viejas - Goyo Garcia Viadero, Spanien

675:-

Tinto Fino från Ribera del Dueros höga höjder ger med varsam hantering ett vin laddat med
mörk frukt, florala toner, mineral och spänstig syra. Färgstarkt och utrycksfullt för den som letar
efter något mer kraftfullt.

2017 Grololo MAGNUM - Domaine Pithon-Paillé, Frankrike
Detta vin producerades för att delas med nära och kära under skördetid och fest. Det är
lättsamt, välgjort, fruktigt med viss pepprighet, lättdrucket och matvänligt. Att dricka med nöje,
varpå magnumbutlejen!

1000:-

