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DECANTER: ”Le Vieux Clos från Loire är ett av
de bästa vita vinerna från Frankrike!”
DIE ZEIT: ”Le Vieux Clos” fick toppbetyg efter ett
vingårdsbesök av den kända tyska tidningen.
Den tyska tidningen "Die Zeit" besökte
vingården nära slottet Cheverny i Loire i augusti
2016 för att träffa Emmanuel Delaille och prova
vingårdens utmärkta Sauvignon Blanc. Läs hela
artikeln på tyska genom att klicka på PDFlänken till höger. Flaskorna har ersatts med den
etikett som vi använder i Sverige.

Le Vieux Clos är avsett för restauranger,
men kan köpas genom privatimport.
Privatimport hos Systembolaget

Bröderna Delaille är stolta över de nya utmärkelserna för sin Sauvignon Blanc

Priset för sex flaskor levererat till
din systembutik är 714 kr.
(119 kr per flaska)

Le Vieux Clos är en fantastiskt smakrik Sauvignon Blanc från Loire i Frankrike!
Domaine du Salvard producerar en riktigt klassisk Sauvignon Blanc som är både enkel och elegant. Denna pärla från Cheverny är
ett torrt fruktigt vin med doft av fläder, krusbär, nässlor och mineral i en skärpa som motsvarar de bästa vinerna från den nära
grannen Sancerre. Det här är en Sauvignon Blanc med en 15 % andel av Chardonnay i blandningen som ger ett aromatiskt,
rikare, rundare och mognare vin.
Hösttips på viner i betällningssortiment och som privatimport plus ett unikt månadserbjudande på Grand Callia!

Fyra utvalda ekologiska viner

Storfavoriten från Priorat

Halva priset på Grand Callia 2008

Esprit Bio Blanc – Privatimport, 95:-/ fl
Esprit Bio Rouge – Privatimport, 95:-/fl

Ònix Fusió är baserad på druvorna Garnacha,
Cariñena och Syrah och passar perfekt till
höstens och vinterns mat. Prova gärna vinet till
vilt eller mustiga grytor.
Ònix Fusió – Beställning, 165:-/fl

Nu har vi ett unikt erbjudande på ett lyx-vin från
Argentina med 40% Syrah, 20% Merlot, 20% Malbec,
20% Tannat. Maffigt vin med fantastisk doft och
smak. Vinet bör dekanteras före servering.
Grand Callia – Privatimport, 120:-/fl (240:-)

Grüner Veltliner Heideboden, Beställning, 119:-/fl
Blauer Zweigelt Alte Reben, Beställning, 122:- /fl

Klicka på länkarna för extra information eller för att göra en beställning. Läs gärna mer om våra viner på www.vinkompaniet.se

