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EXKLUSIVA NYHETER
l mars lanserar Systembolaget ett antal viner i små volymer, som bara finns
i de tre vinkällarbutikerna (Göteborg, Malmö, Stockholm). De kan också beställas
till övriga landet via nätet eller i din butik, i mån av tillgång.
Efter som dessa vinkällarviner är tillgängliga för provning först mycket nära
lanseringen kommer de fortsättningsvis bara att redovisas här på alltomvin.se.
V I N P R O V A R E BENGT-GÖRAN KRONSTAM, HAKAN L A R S S O N , NENNE WAHLANDER Ö L P R O V A R E HAKAN L A R S S O N
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RENA KRISPIGA VITA
till fisk & skaldjur
eller som drink

1
i
J

Chardonnay

****

Nr 95298/Divine

289 kr

Central Otago, Nya Zeeland

BÄSTA KÖP!

2010 Vouvray Le Peu Morier

2002 Comte Audoin de Dampierre

2012 Penfolds Bin 51 Riesling

Domaine Vincent Caréme

****

Nr 00297/Scand Wine & Food KB
449 kr
Champagne, Frankrike

#

Mycket god och komplex doft i
finstämd, rätt utvecklad stil med
inslag av ljunghonung. Mycket
stram, elegant och ungdomlig smak
i lång, årgångsren, härligt balanserad stil.
(600 flaskor)

Nr 99285/Treasury Wine

***tr

***ö

Nr9l80l/Enjoy

179 kr

189 kr

Loire, Frankrike

#

f

Eden Valley, Australien

Fin, Ute mineralig men fruktmättad
doft med liten limeton, ung och
återhållen. Ung, sluten, tät och koncentrerad smak med tydlig mineralsälta och riktigt snygga syror, bra
frukt.
(360 flaskor)

BASTÅ K O P !
2011 Felton Road Bannockburn

FYND!

FYND!
Grand Vintage

f

Mycket god och fruktintensiv doft
med bred, ändå elegant persikofrukt. Stram, vårdad, mineralbetonad smak i balanserad, undomlig
stil med bra extrakt och fina syror.
(120 flaskor)

Spännande doft med generös frukt
och lite fin örtighet.Torr, stram, ren
smak i klart druvtypisk, komplex
och finsyrligt balanserad matstil.
(600 flaskor)(ekovin) R E K O M M E N D E R A S

2010 Piodilei Chardonnay Pio

2011A Christmann Königsbacher

Cesare

***TS

Ölberg Riesling Trocken

****

Nr 91314/Miguel Torres

249 kr

2011A Christmann Gimmeldlnger

Nr92014/Enjoy

209 kr

Piemonte/Langhe, Italien

REKOMMENDERAS

Biengarten RieslingTrocken * * * *

Pfalz, Tyskland

2004 Comtes de Champagne

Nr97072/Enjoy

Brut Blanc de Blancs (Taittinger)

Pfalz, Tyskland

Ung, blyg doft med mineraler i
fronten. Stram, tät, lovande smak i
intensiv och komplex rieslingstil.
(600 flaskor)

*****

Nr9922l/Fondberg

1200 kr

Champagne, Frankrike

#

209 kr
•*•

Mycket tät och koncentrerad doft
med utmärkt rieslingfrukt och mineraltoner. Torr, elegant, ännu ungdomligt lite hopknipen smak med
fina syror.
(600 flaskor)

Ung, fruktmättad, hustypiskt elegant doft med litet örtigt inslag.
Fruktig, vårdad smakmed bra syror
som tyvärr känns lite högt doserad, 1 RUNDA GENERÖSA VITA
bör utvecklas bra med lagring.
I
till stekt fisk &
(600 flaskor) I
ljust kött i sis
PRISVÄRDA
2010 Ridgeview Bloomsbury

***

Nr 96359/Triplus Vinhandel 227 kr
Storbritannien

S

Mycket lätt, kritig doft med liten
blyg frukt. Stram, hyggligt champagnelik smak med bra syror och
lite gles frukt som hjälps upp av
något hög dosage. (120 flaskor)
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STRAMA SMAKRIKA VITA
till fisk, fågel & ljust kött i sås

*

0

Örtig doft med inslag av tropiska
frukter och ek. Välgjord, fraktren
och korrekt smak i högt prisläge.
(120 flaskor)
2010 Chateau Carbonnieux

****

2010 Cuvée Ste Catherine Riesling

Nr 90675/Magnum Wine

329 kr

(Weinbach)

Bordeaux/Pessac-Léognan,

Nr93995/Prime Wine

*****!
319 kr

f
I Alsace, Frankrike
I Storartad, slående doft med ho1 nungstoner, mogen rieslingfrukt
och komplexa mineralklanger.
PRISVÄRDA
Otroligt läcker och mångskiftande
2011 De Wetshof The Site * * * & smak i ett fyrverkeri av allt vad riesNr 90358/Miguel Torres
199 kr
lingdruvan kan visa upp i Alsace,
frän lockande aprikosfrukt till lager
Robertson, Sydafrika
J*
Rikfruktig, ändå fullt kontrollerad på lager av mineraler. (360 flaskor)
doft med persikor och lätt fatkrydda. Varm, generös smak med mog- 2011A Christmann I DIG Riesling
* * * * Ä
na persikor och aningen for vek Grosses Gewächs
Nr9707l/Enjoy
389 kr
struktur för överbetyg.
(360 flaskor) Pfalz, Tyskland
*
Komplex, läcker doft med utmärkt
ren frukt och ett berg av mineraler.
Fruktmättad, charmfull, trots ungdomen redan tillgänglig men utomordentligt lovande smak.
(180 flaskor)

Frankrike

#

Lätt fatkryddad, komplex doft med
inslag av nässlor, krusbär och persika. Stram,intressant och matvänlig smak i mångbottnad, lång stil.
(480 flaskor)
2010 Chablis Grand Cru Les Clos
Domaine Pinson

****

Nr 90410/Tryffelsvinet

359 kr

Bourgogne, Frankrike

f

Lätt limekryddad, äppelfruktig
doft med inslag av mineraler och
örter. Ung, tät och lovande smak i
ren, balanserad, kanske något kort
stil.
(360 flaskor)
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