Slottsträdgårdens
VINLISTA
På Slottsträdgårdens kafé serverar vi endast
väl utvalda viner handplockade för att passa vår meny.
Samtliga viner i utbudet är ekologiska och vi har jobbat med
de olika vinhusen länge.

MOUSSERANDE
Crudo Prosecco, Glera 450:Venetien, Italien
Ett torrt, frisk och fruktig mousserande vin med smakinslag av
aromatiskt blommig och citrusfrisk frukt samt en ren mineralisk eftersmak.
Rekommenderas som aperitif och till skaldjur, ﬁsk och sallader.
Honor Cava Brut Seleccio, Xarel-lo, Macabeu, Perellada 425:Penedès, Spanien
En krämig & välstrukturerad cava med mjuka toner av äpple & citrus.
Rekommenderas som sällskapsvin & aperitif.
Ruffino Prosecco Treviso Brut, Glera, Pinot Grigio 570:Venetien, Italien
Ett välgjort & torrt mousserade vin med inslag av tutti-frutti & melon.
Rekommenderas som sällskapsvin & aperitif.
Canard-Duchene Champagne 850:42% Chardonnay, 21% Pinot Noir, 36% Pinot Meunier
”Parcelle 181” i byn Verneuil i Champagne, Frankrike
Livlig mousse, aromer av citrus, mogna äpplen och gul stenfrukt, frisk syra och behagligt
inslag av brioche. Passar som aperitif och till lätta rätter av skaldjur, canapéer och paté.

VITT
Crudo, Cataratto, Zibibbo 365:Sicilien, Italien
Ett vin i blommig stil med svag och balanserad restsötma som vägs upp av trevlig syra.
Vinet är generöst och bjuder solmogen tropisk frukt såsom persika, lichi och apelsin
blandat i en kompott med nashipäron och ﬂäderblommor.
Passar utmärkt till mingel, buffé, sallader, melon, ﬁsk & skaldjur.
Gustave Lorentz, Pinot Blanc Reserve 375:Alsace, Frankrike
Ett torrt, friskt och fruktigt vin med ﬁna smakinslag av citron,
honungsmelon samt en ﬂäkt av hjortron.
Rekommenderas som sällskapsdryck eller till ﬁsk och skaldjur.
Ruffino, Pinot Grigio 430:Venetien, Italien
Fruktigt vin med inslag av päron och gula äpplen, samt en ﬂäkt av blommor och mint.
Smaken är torr och fräsch med inslag av färska örter, mandel och citruszest.
Rekommenderas som sällskapsdryck eller till lätta och medelkraftiga rätter.

RÖTT
Piccoli Poggi Rosso, Negroarmaro, Primitivo 365:Puglia, Italien
Ett bärigt och fruktigt vin med mjuka tanniner, ekfatskaraktär
och inslag av körsbär, nypon, slånbär och örtkryddor.
Det passar till mingel, buffe, lagrad ost samt stekt och grillat kött av ﬂäsk, lamm och nöt.
Ruffino Chianti, Sangiovese, Colorino 445:Toscana, Italien
Ruffino Chianti Organic är ett medelfylligt vin åt det lite lättare hållet
med en fruktig och fräsch smak med inslag av körsbär, hallon och lakrits.
Passar utmärkt till lätta kötträtter som ﬂäsk och kyckling.
Gärna till svamp. Passar också bra till mildare ostar.

