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WE SCOUT - YOU TASTE THE DIFFERENCE

IDILICUM CAVA BRUT, DOMINIO DE LA VEGA,
UTIEL-REQUENA, ESPANJA

EMILE BOECKEL CREMANT D’ALSACE 2017,
DOMAINE BOECKEL, ALSACE, RANSKA

Todella herkullinen, raikas, hedelmäinen ja tasapainoinen perus-cava.
12 g/l sokerinlisäystä tekee siitä korostuneen hedelmäisen ja miellyttävän
moneen makuun. Nauti suolaisten tai merellisten alkupalojen kanssa tai
sellaisenaan.

Kuohkea, hedelmäinen, moniulotteinen, perinteisellä metodilla tehty
Crémant d’Alsace Boeckelin perheeltä. Lähes samppanjamaista laatua
kohtuulliseen hintaan. Sokerinlisäys on maltillinen 4 g/l. Tämä kuohkea,
hedelmäinen ja moniulotteinen kuohuviini sopii mainiosti aperitiivin
lisäksi raikkaille kala- ja äyriäisruoille

Dominio de la Vega sijaitsee San Antonion kylässä, Valencian provinssissa
Espanjan itärannikolla. Tilalla on noin 100 hehtaaria tarhoja ja tuotanto
on keskittynyt huippuhienojen Cavojen ja Bobal-punaviinien tuotantoon.
Tilan tarhat sijaitsevat jopa 900 metrin korkeudella merenpinnasta ja
maaperä on saven ja kalkkikiven sekoitusta. Korkea ilmanala ja kalkkipitoinen maaperä takaavat viineissä hyvän raikkauden ja tasapainon.

10,40 €

0% ALV

ARDENGHI PROSECCO MILLESIMIATO
EXTRA DRY 2018, VENETO, ITALIA
Hyvin hedelmäinen, puhdaspiirteinen, raikas Prosecco, jossa hedelmäisyyttä korostamassa on 17 g/l makeutusta. Aperitiivi, nautintoviini,
monipuolinen alkupalojen kyytipoika, etenkin vahvasti maustetut ja
suolaiset ruuat, joille pieni makeus sopii hyvin.
Ardenghin tarhat sijaitsevat Trevisossa Concegliano Valdobbiadene
kukkuloilla noin 50 km päässä Venetsiasta ja 100 km päässä Dolomiiteilta.
Ardenghin perhe viljellyt maata pitkään mutta oma viinituotanto lähti
käyntiin 2010 kun Mattia Ardenghi aloitti kummisetänsä Lorenzo
Bormiolin innoittamana viinien teon. Kaksikko on edelleen talon johdossa ja Mattia on yksi alueen nuorimmista tuottajista. Kestävä kehitys ja
ympäristöystävällisyys ovat Ardenghin mottoja. Tilalla käytettävät
ajoneuvot kulkevat biodieselillä, he hyödyntävät omia aurinkopaneeleita
sekä omaa maalämpöjärjestelmää toimisto- ja tuotantotiloissa.

12,02 €

0% ALV

Boeckelin perhe on ollut Mittelbergheimissa yli 400 vuotta. Mittelbergheim sijaitsee 30 km lounaaseen Strassbourgista ja noin 3 km päässä Barrin
kaupungista. Vuonna 1853 Frédéric aloitti viinien kaupallisen tuottamisen.
Tänä päivänä viinin tuotannosta vastaa veljekset Thomas & Jean-Daniel.
Boeckel omistaa maata Mittelbergheimissa, Barrissa, Andlaussa ja Eichenhoffenissa, osa on Grand Cru palstoilla (Zotzenberg ja Wiebelsberg).
Suurinta osaa viljellään luomuna ja osalla on jo luomusertifikaatti. Perhe
tunnetaan nimenomaan laatukuohuviinien tuottajana, heidän kokonaistuotantonsa on noin 350 000 pulloa, josta 1/3 on kuohuviinejä.

12,82 €

0% ALV
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WE SCOUT - YOU TASTE THE DIFFERENCE

RICHARDOT CUVEE PRESTIGE BRUT,
CÔTE DE BAR, CHAMPAGNE, RANSKA

J.LASSALLE CUVEE PREFERENCE BRUT,
MONTAGNE DE REIMS, CHAMPAGNE, RANSKA

Cuvée Prestigen valmistuksessa on käytetty 60% Pinot Noiria ja
40% Chardonnayta. Sokerinlisäys on 9 g/l.

Lassalle on harvinaislaatuisesti kolmen sukupolven naisten yhdessä
johtama Samppanjatalo tuottaa herkullisen kuohkeaa ja klassista samppanjaa, joissa voi aistia tietyn naisellisen eleganssin. Preference tehdään
samppanjan kolmesta lajikkeesta, Pinot Meunier (60%), Pinot Noir (20%)
ja Chardonnay (20%) ja sokerinlisäystä on 8 g/l. Preference on hieno yleissamppanja, joka on oivallinen aperitiivi mutta sen pehmeä ja elegantti,
hedelmäinen luonne sopii myös hienosti esimerkiksi lohiruuille tai
paistetuille kampasimpukoille.

Tyyliltään tämä on kuohkean elegantti, hedelmäinen ja klassinen
Samppanja, jonka aromeissa on keltaista luumua, persikkaa, hentoa
paahteisuutta ja tasapainoa. Loistava juhlien aperitiivi ja runsautensa
ansiosta oivallinen kyytipoika esimerkiksi paahdetulle lohelle valkoviinikastikkeen kera.
Champagne Richardotin tila sijaitsee pienessä Loches sur Ourcen kylässä,
Côte de Barin alueella, Champagnen eteläosassa. Tämä kolmannessa
sukupolvessa oleva perheyhtiö perustettiin 1950-luvulla Jean Richardotin
toimesta ja nykyään sen johdossa ovat sisarukset Isabelle, Cécile ja JeanPaul. Talolla on 12 hehtaaria viinitarhoja, joista 80% on Pinot Noiria ja
20% Chardonnayta. Alueen maaperä on kalkkikivistä savimaata. Vuosituotanto on noin 75 000 pulloa ja monista taloista poiketen jopa 90%
myydään yksityisasiakkaille Ranskassa.

29,76 €

0% ALV

J Lassalle perustettiin vuonna 1942 Jules Lassallen toimesta. Julesin kuoltua
vuonna 1982 vetovastuu otti hänen vaimonsa Olga yhdessä tyttärensä
Chantal Decelle-Lassallen kanssa. Vuonna 1996 mukaan toimintaan tuli
Chantalen tytär Angéline Templier. Yhdessä nämä kolme naista luotsaavat
taloa edelleen kunnioittaen sen tunnustettua tyyliä, jota voi luonnehtia
klassiseksi ja elegantiksi. Talo sijaitsee Chigny-les-Rosesin kylässä,
Montagne de Reimsin kukkulan pohjoispuolella. Talo omistaa 16
hehtaaria Premier Cru-luokiteltuja tarhoja. Pitkä kellarikypsytys ja
normaali sokerinlisäys tuottavat tyylin, jonka nautittavuudesta ja
korkeasta laadusta ei ole epäselvyyttä.

30,56 €

0% ALV
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WE SCOUT - YOU TASTE THE DIFFERENCE

PAUL BARA BRUT RESERVE,
GRAND CRU BOUZY, CHAMPAGNE, RANSKA

RICHARDOT HERITAGE MILLESIME 2014,
CÔTE DE BAR, CHAMPAGNE, RANSKA

Paul Bara Brut reserven valmistuksessa on käytetty 80% Pinot Noiria ja 20%
Chardonnayta, sokerin lisäystä on 8g/l. Bouzyn Grand Cru-kylän tarhojen
tuottama Pinot Noir takaa voiman ja mineraalisen jäntevyyden ja 5 vuoden
kellarointi antaa upean ryhdin. Tuoksu on voimakas ja hieman paahteinen
maku runsas, mausteinen, hieman pähkinäinen ja erittäin pitkä. Sopii
aperitiivin lisäksi monelle ruoalle, erityisesti voimakkaille mereneläville.

Upea vuosikertasamppanja Champagne Richardotilta. Kuohkea, mausteinen, aromikas; keltaista luumua, akaasiahunajaa, pähkinäisyyttä ja
mandariinia. Maku on kuiva, aromikas, hienostunut ja aristokraattisen
paahteinen. Tasokas aperitiivi tai gastronominen kyytipoika esimerkiksi
voissa haudutetulle hummerille. Samppanja on tuotettu 60% Chardonnaysta ja 40% Pinot Noirista. Kellarikypsytys on vähintään 48 kuukautta ja
sokerinlisäys on 8 g/l.

Paul Baran talo sijaitsee Bouzyn Grand Cru-luokitellussa kylässä Montagne
de Reimsin viinialueen aurinkoisella kaakkoisrinteellä. Kylää pidetään
yleisesti koko Champagnen parhaana paikkana tumman Pinot Noirin
viljelylle. Sen tuottamien rypäleiden kypsyys ja syvän liitumaaperän
antama mineraalisuus tuottaa Samppanjaa, joka on samalla kertaa
mausteista ja rotevaa mutta jäntevän mineraalista. Talo perustettiin
vuonna 1860 mutta Paul Bara-nimeä kantavia Samppanjoita talo alkoi
tuottaa ja myydä vasta 1950-luvulla. Talolla on 11 hehtaaria viinitarhoja,
joista 9,50 ha on Pinot Noir-viljelmiä ja 1,50 ha Chardonnayta.

31,85 €

0% ALV

Champagne Richardotin tila sijaitsee pienessä Loches sur Ourcen kylässä,
Côte de Barin alueella, Champagnen eteläosassa. Tämä kolmannessa
sukupolvessa oleva perheyhtiö perustettiin 1950-luvulla Jean Richardotin
toimesta ja nykyään sen johdossa ovat sisarukset Isabelle, Cécile ja JeanPaul. Talolla on 12 hehtaaria viinitarhoja, joista 80% on Pinot Noiria ja
20% Chardonnayta. Alueen maaperä on kalkkikivistä savimaata. Vuosituotanto on noin 75 000 pulloa ja monista taloista poiketen jopa 90%
myydään yksityisasiakkaille Ranskassa.

35,40 €

0% ALV

VALKOVIINIT

WE SCOUT - YOU TASTE THE DIFFERENCE

CLIVUS SOAVE CLASSICO 2018,
CANTINA DI MONTEFORTE, VENETO, ITALIA

CARRASVIÑAS VERDEJO 2019, CACHAZO,
RUEDA, ESPANJA

Hintaansa nähden uskomattoman upea, raikas, hedelmäinen ja jäntevän
mineraalinen valkoviini Soave Classicon alueen rinteiltä. Tarhojen
maaperä on vulkaanista alkuperää, minkä voi selvästi maistaa viinin
mineraalisuutena ja maun pituutena. Lajikkeina Garganega ja Trebbiano
di Soave. Upean monipuolinen kala- ja äyriäisruokien viini, myös
kanaruuille ja kasviksille. Erinomainen noutopöydän yleisviini.

Tuoksussa on runsaasti Verdejolle tuttuja ominaisuuksia kuten ruohoa,
fenkolia sekä omenaa ja päärynää. Maku on kuiva, raikas ja arominen ja
siinä korostuu tuoksusta löytyvät hedelmät. Carrasviñas on yksi Ruedan
alueen klassikkoviinejä ja se on erinomaisen monipuolinen ruokaviini
kala- ja äyriäisruuille, esimerkiksi grillatulle mustakalalle, tonnikalalle tai
savulohelle.

Cantina di Monteforte on Monteforte d’Alponen kylässä, Veronan itäpuolella sijaitseva merkittävä osuuskunta, jonka tuotanto alkoi vuonna
1952, 80 viljelijän toimesta. Nykyään talon omistaa yli 600 paikallista
viininviljelijää ja sillä on hallussaan yli 1300 hehtaaria viljelmiä. Isosta
volyymista huolimatta osuuskunnan viinit ovat laadukkaita ja ne
edustavat erityisen vahvaa hinta-laatusuhdetta.

Perheyhtiö Bodegas Cachazo sijaitsee Ruedan viinialueella, Valladolidin
kaupungista noin 40 kilometriä lounaaseen, pienessä Pozaldezin kylässä.
Talo perustettiiin vuonna 1946 ja sen johdossa on Félix Lorenzo Cachazo
yhdessä vaimonsa Ritan ja lastensa Ángelan ja Eduardon kanssa.
Alkuvuosina tilan tuotannossa oli sherrymäisiä Amontillado- viinejä. 1980
Ruedasta tuli DO alue (Cachazo on yksi kahdeksasta perustajasta) ja tämän
myötä muuttui viinin tyyli modernimmaksi ja raikkaammaksi. Cachazon
tarhat sijaitsevat noin 800 metrin korkeudella merenpinnasta ja alueen
kuumat kesäpäivät mutta viileät yöt luovat täydelliset olosuhteet laadukkaiden viinien tuotannolle. Tarhojen maaperä vaihtelee hiekkamaan, soran ja kalkkikiven välillä. Tilan omistuksessa on noin 35 hehtaaria tarhoja,
joista 9 hehtaaria on jopa 150 vuotiaita, ajalta ennen kuin viinikirva (phylloxera) tuhosi suurimman osan Euroopan köynnöksistä. Tilan ikivanhat
köynnökset säästyivät viinikirvalle epäsuotuisan hiekkamaan ansiosta.

9,60 €

0% ALV

11,21 €

0% ALV

VALKOVIINIT

WE SCOUT - YOU TASTE THE DIFFERENCE

KM501 2017, RESS FAMILY WINERIES,
RHEINHESSEN, SAKSA

RIESLING TROCKEN 2018,
WEINGUT JÜLG, PFALZ, SAKSA

Aromikas, raikas, puolikuiva Riesling Rheinhessenin alueelta. Noin 14 g/l
jäännössokeria tekee viinistä todella hienon kumppanin aasialaisen keittiön herkuille ja muille mausteisille ruuille. Sertifioitua luomutuotantoa ja
viini soveltuu myös vegaaneille.

Puhtaan raikas, kuivahko, rypäletyypillinen Riesling Pfalzin alueen eteläpäästä. Klassinen viinivalinta raikkaille äyriäisille ja kalaruuille. Graavatut
kalat, grillatut jättikatkaravut, paistetut ahvenfileet jne. Jäännössokeria
on noin 5 g/l, mikä antaa viinille hyvän hedelmäisyyden, vastapainoksi sen
hienolle hapokkuudelle.

Nimessä oleva merkintä KM501 viittaa etäisyyteen Rhein-joen alkulähteeltä Sveitsistä Rheingaun alueen Hattenheimin kylään, jossa Ressin perhe
tuottaa laadukkaita viinejään. Perheen viinihistoria ulottuu vuoteen 1870,
jolloin heillä oli lihakauppa ja ravintola. Ravintola laajeni nopeasti hotelliksi ja kasvavien asiakasvirtojen myötä myös viinituotanto nousi. 1 maailmasodan jälkeen perhe alkoi yhä enemmän keskittyä viineihin ja silloin
alkoi myös laajentuminen. Tänä päivänä Ress Family Wineriesia johtaa
Stefan ja Christian Ress (4 ja 5 sukupolvi) ja he aloittivat myös luomutuotannon (2010). Ressin perheen omistuksessaan on monta eri yhtiötä ja
viinitilaa, kuuluisimpana Rheingaun alueen huipputalo Balthasar-Ress.

11,45 €

0% ALV

Weingut Jülg sijaitsee Schweigenin kylässä, aivan Ranskan rajassa kiinni.
Ranskan puolella rajaa on Wissembourgin kylä, joka kuuluu Ranskan Alsacen alueeseen. Jülgin talolla on omistuksessa noin 18 hehtaaria viinitarhoja, joista noin 70% tuottaa vaaleita rypäleitä. Noin 40% tarhoista sijaitsee
Wissembourgin kylän rinteillä Ranskan puolella. Weingut Jülg perustettiin vuonna 1961 Oskar Jülgin toimesta. Oskarin poika Werner kehitti tilaa
laadullisesti korkeampaan suuntaan ja sitä työtä jatkaa hänen poikansa
Johannes, joka otti vetovastuun vuonna 2010. Johannes on aiemmin työskennellyt monilla huipputiloilla Saksassa ja Ranskassa.

12,42 €

0% ALV

VALKOVIINIT

WE SCOUT - YOU TASTE THE DIFFERENCE

LANGHE ARNEIS ”LANGHET” 2018,
BROCCARDO, PIEMONTE, ITALIA

CARA NORD BLANC 2017,
CONCA DE BARBERA, ESPANJA

Raikas, aromikas, herkullisen kypsän hedelmäinen, kuiva valkoviini
Langhen kukkuloilta Piemontesta, lajikkeena paikallinen Arneis, joka
tunnetaan persikkaisista ja päärynäisistä aromeistaan. Loistava yleisviini
runsaanmakuisille kalaruuille, antipastoille ja esimerkiksi äyriäisrisotolle. Viinin käyminen ja lyhyt kypsytys on tehty kokonaan
terästankeissa, puhdaspiirteisen hedelmäisyyden säilyttämiseksi.

Raikas, kuiva, aromikas valkoviini Tarragonan provinssista, Kataloniasta.
Vaalean oljenvärinen, raikas, sitrusmainen, hieman minttuinen, hedelmäinen ja kuiva. Vuoristopuron raikkautta. Loistava raikkaiden kala- ja
äyriäisruokien viini; grillattu siika, limegraavattu lohi jne. Lajikkeina
tässä viinissä ovat Macabeo, Chardonnay ja valkoviiniksi vinifioitu tumma
Trepat.

Broccardo on pienehkö perheyhtiö Monforte d’Alban kylässä Barolon
viinialueen eteläosassa. Talo omistaa noin 13 hehtaaria viinitarhoja
Monforten, Barolon ja Novellon kylien alueella. Tuotannossa on alueen
klassisia viinejä ja talon lippulaivoja ovat single vineyard-tarhaviinit
Barolo Ravera (Novellosta), Barolo Paiagallo (Barolosta) sekä Barolo San
Pietro (Monfortesta). Broccardon historia alkoi 70-luvulla, jolloin
nykyisten vetäjien isovanhemmat aloittivat viljelyn Barolon alueen
eteläosassa. Alkuun rypäleet myytiin paikalliselle osuuskunnalle mutta
90-luvun alussa talo aloitti omien viinien pullottamisen ja myynnin ja
vuonna 2009 Broccardo aloitti vientitoiminnan. Broccardo on tyypillinen
italialainen perheyhtiö. Talon palveluksessa on isä Renato, äiti Angela
Maria sekä sisarukset Federica, Filippo ja Laura, joka vastaa talon
kasvavasta vientitoiminnasta.

Cara Nord on kahden espanjalaisen viinintekijän, Tomàs Cusinén ja Xavier
Ceperon sekä Yhdysvaltojen tärkeimpiin lukeutuvan maahantuojan
Eric Solomonin yhteisprojekti. Cara Nord tarkoittaa ”pohjoisrinnettä” ja
viittaa viinitarhojen pohjoiseen viettävään sijaintiin Sierra de Pradesin
vuoriston ylärinteillä, jopa 800 metrin korkeudella merenpinnasta. Viileä
mikroilmasto ja kalkkikiveä, liuskekiveä ja savea sisältävä maaperä tuottaa
hallittua, raikasta, tasapainoista viinityyliä. Tuottajan tarhat sijaitsevat
Vimbodi-Pobletin kylän ympäristössä, Conca de Barberàn viinialueella, Prioraton ja Costers del Segren viinialueiden välissä. Viinit tehdään
kuuluisan Pobletin sisterssiläisluostarissa, josta Cara Nord on hankkinut
tuotantotilat.

12,82 €

0% ALV

12,82 €

0% ALV

VALKOVIINIT

WE SCOUT - YOU TASTE THE DIFFERENCE

SYLVANER MIDDELBERG 2016,
DOMAINE BOECKEL, ALSACE, RANSKA

GEWÜRZTRAMINER FEINHERB 2018,
WEINGUT JÜLG, PFALZ, SAKSA

Boeckelin talo tunnetaan erityisesti Sylvaner-lajikkeen osaajana. Midelberg Sylvaner on moderni ja laadukas valkoviini. Varsin täyteläinen,
aromikas, hyvin raikas ja hieman mausteinen. Todella hyvä valinta esimerkiksi lohelle, paistetulle kuhalle tai muille kalapääruuille. Kokeile myös
aasialaisten ruokien kanssa. Viini on sertifioitua luomutuotantoa ja tämä
sopii myös vegaaneille.

Poikkeuksellisen raikas ja tasapainoinen mutta silti rypäletyypillinen,
aromikas ja mausteinen Gewürztraminer Saksan Pfalzin eteläosasta, aivan
Ranskan Alsacen rajalta. Aromeissa litsiluumua, kukkaisuutta, päärynää ja
parfyymiä. Maku on hyvin hedelmäinen, aromikas, moniulotteinen ja pyöreä. Aivan upea valkoviini Kaakkois-Aasian mausteisille ruuille, valuville
kypsille juustoille tai täyteläisille patéille. Jäännössokeria on maltilliset 5,2
g/l korostamassa viinin hedelmäisyyttä.

Boeckelin perhe on ollut Mittelbergheimissa yli 400 vuotta. Mittelbergheim sijaitsee 30 km lounaaseen Strassbourgista ja noin 3 km päässä Barrin
kaupungista. Vuonna 1853 Frédéric aloitti viinien kaupallisen tuottamisen.
Tänä päivänä viinin tuotannosta vastaa veljekset Thomas & Jean-Daniel.
Boeckel omistaa maata Mittelbergheimissa, Barrissa, Andlaussa ja Eichenhoffenissa, osa on Grand Cru palstoilla (Zotzenberg ja Wiebelsberg).
Suurinta osaa viljellään luomuna ja osalla on jo luomusertifikaatti. Perhe
tunnetaan nimenomaan laatukuohuviinien tuottajana, heidän kokonaistuotantonsa on noin 350 000 pulloa, josta 1/3 on kuohuviinejä.

13,23 €

0% ALV

Weingut Jülg sijaitsee Schweigenin kylässä, aivan Ranskan rajassa kiinni.
Ranskan puolella rajaa on Wissembourgin kylä, joka kuuluu Ranskan Alsacen alueeseen. Jülgin talolla on omistuksessa noin 18 hehtaaria viinitarhoja, joista noin 70% tuottaa vaaleita rypäleitä. Noin 40% tarhoista sijaitsee
Wissembourgin kylän rinteillä Ranskan puolella. Weingut Jülg perustettiin vuonna 1961 Oskar Jülgin toimesta. Oskarin poika Werner kehitti tilaa
laadullisesti korkeampaan suuntaan ja sitä työtä jatkaa hänen poikansa
Johannes, joka otti vetovastuun vuonna 2010. Johannes on aiemmin työskennellyt monilla huipputiloilla Saksassa ja Ranskassa.

15,24 €

0% ALV

VALKOVIINIT
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ALTO ADIGE PINOT GRIGIO “ALIA” 2018,
WEINGUT MORANDELL, ITALY

SAUSKA CHARDONNAY BIRS 2016,
TOKAJI, UNKARI

Upea, kauniin harmoninen ja runsaan hedelmäinen valkoviini Dolomiittien vuoriston alarinteiltä. Upea paistetuille ja grillatuille kaloille,
kasvisruuille ja grillatulle kananpojalle. Alia-viinin nimi viittaa perhossuvun Aglia Tau perhoseen (suomeksi nastakehrääjä). Perhosen syke nousee
juodessa kukkien nektariinia ja ihmisen syke nousee nauttiessa hyvää
viiniä. Nastakehrääjä urosta pidetään myös perhosmaailman Don Juanina,
se lentää vapaana ja haistaa tuntosarviensa avulla jo pitkienkin matkojen
päästä naaraan feromonit etsiessään rakkautta. Armin toivoo, että perhosen tavoin tämä viini innostaa mielemme lentämään vapaasti etsimässä
nautintoja.

”Meursaultia Unkarista, Tokajin alueelta”. Voimakas, hieman tamminen,
moderni ja hieno, gastronominen valkoviini paistetulle piikkikampelalle ruskistetun voin kera. Tämän Chardonnayn tuottamiseen tarvittavat
rypäleet on kerätty Sauskan Birs-viinitarhalta Tokajin alueelta. Käymisen
jälkeen 2/3 osaa viinistä sai kypsyä 7 kuukauden ajan pienissä tammitynnyreissä. Varsin maltillinen tammenkäyttö selittää viinin tasapainon ja juuri
sopivan tammisuuden.

Armin Morandell tuottaa upeita viinejään pikkuruisella viinitilallaan Lago
di Caldaron lähellä Alto Adigen alueella. Arminilla on syvän kunnioittava
suhde viljelyyn ja luontoon ja hänen ihailemansa perhoset ovat latinankielisillä nimillään päätyneet tilan viinipullojen etiketteihin. Armin syntyi
vuonna 1977 viininviljelijäperheeseen ja 5-vuotiaasta lähtien hän on avustanut isäänsä viljelmillä ja kellarissa. Vuonna 2002 hän otti vetovastuun
tilasta. Morandell tuottaa vain noin 12 000 pulloa vuodessa.

15,24 €

0% ALV

Sauska on perheomistuksessa oleva laadukas ja moderni viinintuottaja.
Talolla on tuotantoa sekä Tokajin että Villanyn viinialueilla. Villanyn
tuotanto on pääasiassa punaviiniä, Tokajin tuotannon keskittyessä valkoviineihin ja makeisiin viineihin. Talon perusti Christian Sauska, joka on
alunperin Villanysta kotoisin. Christian muutti 70-luvulla Yhdysvaltoihin
ja perusti nykyään maailman merkittävimpiin kuuluvan lamppufirman,
LightSources. Yhtiöstään saaduilla tuloilla Christian perusti kotimaahansa
omaa sukunimeä kantavan viinitalon, jonka tavoitteena on tuottaa kansainvälisen huipputason viinejä Unkarin perinteisiltä viinialueilta.

16,05 €

0% ALV

VALKOVIINIT
SANCERRE CHAVIGNOL 2018,
DOMAINE PAUL THOMAS, LOIRE, RANSKA
Klassinen Sancerre Loiren laaksosta, kahden kylän (Chavignol ja Verdigny)
rinteiltä. Sitrusta, karviaismarjaa, hieman piikiveä ja ruohoisuutta.
Loistava mineraalisen raikas viini äyriäisille, grillatulle kalalle tai
hapokkaalle vuohenjuustolle.
Domaine Paul Thomasin viinitalo sijaitsee Chavignolin kylässä, maineikkaan ”Les Monts Damnés” kukkulan juurella. Tarhan nimi ”kirottu vuori”
viittaa tämän jyrkkiin, vaikeasti käsin työstettäviin viljelmiin. Tarhan
maaperä on samaa Chablis’ta tunnettua Kimmeridgian-kalkkikiveä, jonka
antaa Sancerren parhaille viineille niiden mineraalisen luonteen. Paul
Thomas tuottaa rypäleitä Chavignolin kylän ohella myös Verdignyn ja
Sury-en-Vaux’n kylissä. Yhteensä tilan viljelmien pinta-ala on 9 hehtaaria,
joista 6,50 hehtaaria tuottaa Sauvignon Blancia ja loput 2,50 hehtaaria
tummaa Pinot Noiria. Viinien kypsytys tapahtuu neutraaleissa, käytetyissä
tammitynnyreissä ja niiden luonne on klassisen ”sancerremainen”. Tilan
johdossa ovat Claire ja Raphaël Thomas.

19,27 €

0% ALV

WE SCOUT - YOU TASTE THE DIFFERENCE

ROSEVIINIT

WE SCOUT - YOU TASTE THE DIFFERENCE

LANGUEDOC ROSE 2018, HECHT & BANNIER,
LANGUEDOC, RANSKA

CÔTES DE PROVENCE ROSE 2018,
HECHT & BANNIER, PROVENCE, RANSKA

Todella laadukas ja raikas Etelä-Ranskailainen roseeviini, jokna rypäleet on
kerätty St. Chinianin ja Pepieuxin tarhoilta Languedocin alueelta. Viiniin
käytetyt rypäleet valitaan ennakkoon, jotta viiniin saadaan enemmän
raikkautta ja hapokkuutta

Tämän upean prestiisi roseen salaisuutena on viileään aikaan (klo 03-09)
kerätyt rypäleet, jotta nämä pysyisivät mahdollisimman raikkaina. Tuoksussa löytyy persikkaa, hentoa mansikkaa ja hienoa yrttisyyttä. Maku on
kuiva, jäntevän raikas, hedelmäinen ja hyvin pitkä. Loistava huippuviini,
joka sopii yllättävän monelle ruoalle, tätä herkkua kannattaa erityisesti
kokeilla savustetulle lohelle, äyriäisille tai meze ruokalajitelmalle.

Tuoksussa raikasta kypsää vadelmaa, persikkaa ja mansikkaisuutta. Maku
raikkaan marjainen ja aavistuksen sitruksinen. Hieno yleisrosee nautittavaksi sellaisenaan tai raikkaille ruoille; salaateille, kasvis- sekä kanaruoille
Gregory Hecht & Francois Bannier perustivat oman viinitalonsa vuonna
2001. Ennen yhteistyötä Gregory on työskennellyt viininostajana Flo Groupilla ja Francois taas aloitti uransa samppanjassa, missä hän on työskennellyt sekoittajana mm. Veuve Clicqot Ponsardilla ja Charles Heidsieckillä.
Herrat tapasivat ensimmäistä kertaa jo opiskelijoina, jolloin he huomaisvat jakavansa intohimon viiniä kohtaan. Hecht & Bannier on nimenomaan
erikoistunut eri tarhojen ja kylien viinien sekoittamiseen, jotta roséviinin
saadaan huippuunsa.

10,40 €

0% ALV

Gregory Hecht & Francois Bannier perustivat oman viinitalonsa vuonna
2001. Ennen yhteistyötä Gregory on työskennellyt viininostajana Flo Groupilla ja Francois taas aloitti uransa samppanjassa, missä hän on työskennellyt sekoittajana mm. Veuve Clicqot Ponsardilla ja Charles Heidsieckillä.
Herrat tapasivat ensimmäistä kertaa jo opiskelijoina, jolloin he huomasivat jakavansa intohimon viiniä kohtaan. Hecht & Bannier on nimenomaan
erikoistunut eri tarhojen ja kylien viinien sekoittamiseen, jotta roséviinin
saadaan huippuunsa.

15,80 €

0% ALV

PUNAVIINIT
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ALOE TREE SHIRAZ, ALLIENCE WINE,
WESTERN CAPE, ETELÄ-AFRIKKA

CLIVUS ROSSO VERONESE 2017,
CANTINA DI MONTEFORTE, VENETO, ITALIA

Rypäleet kerätään eri tarhoilta, mutta tarkoin valituilta palstoilta 10-25
vuotiaista köynnöksistä, jotta viinin aromikkuus tulee parhaiten esiin.
Keräilyn ja käymisen jälkeen viiniä kypsytetään vielä 3 kuukautta ranskalaisissa tammitynnyreissä, jotta viiniin saadaan paahteinen aromi.
Tuoksusta löytyy mausteita, tummia marjoja ja luumua. Tuoksut toistuvat
viinin maussa lisäksi tämän pehmeä samettisuus tekee viinistä helposti
nautittavan. Viini sopii hyvin niin pitsalle, pastalle kuin voimakkaasti
maustetulle lihalle ja pihville.

Notkea, silkkisen hedelmäinen, keskitäyteläinen ja kypsän kirsikkainen
punaviini Monteforte d’Alponen kylän ympäristöstä, Venetosta.
Lajikkeina Cabernet Sauvignon, Merlot ja Corvina. Helposti nautittava
yleisviini suolaisille leikkeleille, pasta ragulle, grillatulle kanalle tai
possunfileelle. Buffet-pöydän täsmäviini.

Alliance Wine on vuonna 1984 Skotlannissa perustettu yhtiö. Yhtiön perustivat Christian Bouteiller ja Jonathan Kennett. Vuosien varrella he ovat
matkustaneet ympäri viinimaailmaa ja luoneet suhteita eri tiloille. Tänä
päivänä viinien taustalla on Alliance Winen kaksi työntekijää Giles Cook
ja Fergal Tynen. He ovat molemmat saavuttaneet Master of Wine tutkinnon (viinimaailman vaikein ja korkeimmalle arvostettu tutkinto) ja ovat
olleet pitkään Alliancella töissä (Cook vuodesta 1994 ja Tyenen vuodesta
2009). Yhdessä he ovat kehittäneet Alliance Winen tuotantoa, etsineet
helmiä ympäri maailmaa ja avustaneet paikallisilla tiloilla henkilökuntaa
tekemään viineistä entistä parempia.

9,11 €

0% ALV

Cantina di Monteforte on Monteforte d’Alponen kylässä, Veronan itäpuolella sijaitseva merkittävä osuuskunta, jonka tuotanto alkoi vuonna
1952, 80 viljelijän toimesta. Nykyään talon omistaa yli 600 paikallista
viininviljelijää ja sillä on hallussaan yli 1300 hehtaaria viljelmiä. Isosta
volyymista huolimatta osuuskunnan viinit ovat laadukkaita ja ne
edustavat erityisen vahvaa hinta-laatusuhdetta.

9,60 €

0% ALV

PUNAVIINIT
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ALICE VIEIRA DE SOUSA RESERVA 2018,
DOURO, PORTUGALI

CÔTES DU RHONE ROUGE 2017,
OLIVIER & LAFONT, RHONE, RANSKA

Alice de Vieira de Sousa Reserva-viinin nimen inspiraationa on tilan
vetäjien Luisan ja Marian edesmennyt isotäti, joka tunnettiin tarmokkaana viinitilallisena ja opettajana. Etiketin visuaalisuus on kehitetty Alicen
kouluaikaisista vihkomerkinnöistä ja etiketin ”a” viittaa Alicen nimeen.
Kyseessä on kypsän mausteinen, tummakirsikkainen, mehevä ja mausteinen punaviini, joka sopii upeasti vahvoille pataruuille, sienille, riistalinnuille ja juustoille. Viinin käyminen ja kypsytys on tehty kokonaan
terästankeissa hedelmäisyyden ja raikkauden vaalimiseksi. Lajikkeina on
Douron viinialueelle tyypilliset Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta
Roriz ja Tinta Barroca.

Täyteläinen, mausteinen mutta silkkinen viini Etelä-Rhônesta. Sekoitus
lajikkeita Grenache 75%, Syrah 15% ja Mourvedre 10%. Aromimaailma on välimerellinen, runsas, yrttinen, paljon tummaa karhunvatukkaa, kirsikkaisuutta ja kypsää mansikkaa, yhdistettynä alueelle tyypillisiin kuivattuihin
yrtteihin. Runsas ja tasapainoinen liharuokien viini, pasta ragu, pataruuat,
yrttiset lampaankyljykset, grillattu marmorihärkä ja kovat juustot.

Vieira de Sousa on perheyhtiö nyt viidennessä sukupolvessa. Talo oli
merkittävä portviinien pullottaja ja myyjä 1870-luvun alkuun asti, jolloin
Euroopan viljelmät pitkälti tuhonnut viinikirva alkoi tehdä tuhojaan
myös Douron laaksossa. Taloudelliset ongelmat johtivat perheen tuotemerkin myyntiin ja aina 2000-luvun alkuun asti talo myi tuotantonsa
isommille pullottajille. Vuonna 2008 perheen oma tuotemerkki näki taas
päivänvalon, kun talo alkoi pullottaa ja myydä omaa viiniään markkinoilla. Uuden tulemisen alullepanijat olivat Luisa ja hänen isänsä António
Vieira de Sousa ja nykyään taloa johtavat Luisa ja hänen siskonsa Maria
Eduarda. Talon hallussa on noin 60 hehtaaria viinitarhoja, jotka jakaantuvat neljään erilliseen tarhaan (Quinta) lähellä Pinhãon kylää, Cima Corgon
ala-alueella, Douro-joen laadullisessa ytimessä. Talon pääkellarit sijaitsevat
Celeirósin kylässä ja Portviinien ohella talo tuottaa myös hyvin laadukkaita puna- ja valkoviinejä.

11,85 €

0% ALV

Maison Olivier & Lafont on vuonna 2011 perustettu viinitalo, jonka fokus
on klassisissa Rhônelaisissa viineissä. Toiminnan taustalla ovat kaverukset
Gérald Lafont ja Baptiste Olivier. Molemmilla on vahva kokemus Rhône-laakson viinien tuotannosta. Avignonista kotoisin oleva Gérald toimi
aiemmin 14 vuoden ajan viininteon konsulttina sekä Pohjois-Rhônessa
(Crozes-Hermitage, Cornas jne) että Etelä-Rhônessa (Châteauneuf du Pape,
Côtes du Rhône, jne), joten hänellä on erittäin vahva osaaminen alueen
parhaista tarhoista. Alun perin Bordeaux’n Léognanin kylästä kotoisin
oleva Baptiste Olivier työskenteli vuodesta 2004 lähtien niin ikään konsultoivana enologina, auttaen monia huipputaloja parantamaan tuotteitaan.
Näitä taloja olivat mm Pierre Usseglio, Saint-Prefert ja Colombis. Yhdessä
heillä on ainutlaatuinen kokemus tuottaa alueelle tyypillisiä, huippulaadukkaita mutta tyyliltään herkullisen nautittavia Rhônelaisia.

12,02 €

0% ALV

PUNAVIINIT
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VALPOLICELLA 2018, BRIGALDARA,
VENETO, ITALIA

BARBERA D’ALBA LA MARTINA, BROCCARDO,
PIEMONTE, ITALIA

Keskitäyteläinen, silkkinen, kypsän punamarjaisa klassikko Valpolicellan
alueelta. Aromeissa löytyy kypsää kirsikkaa, vadelmaa ja kevyttä yrttisyyttä. Maku on notkea, kulauteltava, elegantti. Täydellinen viini keveämmille
liharuuille, kanalle, pitsalle, risotoille tai leikkeleille.

Samettinen, mausteinen, kypsän kirsikkainen ja tasapainoisen raikas
punaviini Barolon alueen eteläisestä osasta. Rypäleet kerätään käsin Monteforte d’Alban tarhoilta yli 25 vuotiaista köynnöksistä. Käymisen jälkeen
viiniä on kypsytelty noin vuosi käytetyissä, pienissä tammitynnyreissä.
Aito pientuottajaviini kohtuulliseen hintaan. Tuoksusta löytyy kypsää
luumua, karhuvatukkaa ja herukkaa. Maku on samettinen, mausteinen ja
hedelmäinen. Viini sopii mainiosti eri pastoille sekä punaiselle lihalle.

Brigaldaran tilan historia tunnetaan aina 1260-luvulta asti ja sen on ollut
historiansa aikana monien eri aatelisperheiden hallussa. Vuonna 1929
Renzo Cesari osti tilan perheelleen ja siitä lähtien Cesarin suku on
kehittänyt tätä maineikasta ja merkittävää tilaa. Alkuun tilan rypäleet
myytiin muille taloille mutta vuonna 1979 Stefano Cesari pullotti
ensimmäiset Brigaldaran tilan nimeä kantavat pullot ja nykyään Stefanon
pojat Lamberto ja Antonio jatkavat laadukasta työtä isänsä jalanjäljissä.
Brigaldara on ehdottomasti yksi Valpolicellan parhaista tuottajista, jonka
viinit tasapainottelevat perinteisen ja modernin tyylin välissä.

12,82 €

0% ALV

Broccardo on pienehkö perheyhtiö Monforte d’Alban kylässä Barolon
viinialueen eteläosassa. Talo omistaa noin 13 hehtaaria viinitarhoja
Monforten, Barolon ja Novellon kylien alueella. Broccardon historia alkoi
70-luvulla, jolloin nykyisten vetäjien isovanhemmat aloittivat viljelyn
Barolon alueen eteläosassa. Alkuun rypäleet myytiin paikalliselle osuuskunnalle, mutta 90-luvun alussa talo aloitti omien viinien pullottamisen
ja myynnin. Vuonna 2009 Broccardo aloitti vientitoiminnan. Broccardo on
tyypillinen italialainen perheyhtiö. Talon palveluksessa on isä Renato, äiti
Angela Maria sekä sisarukset Federica, Filippo ja Laura, joka vastaa talon
kasvavasta vientitoiminnasta.

12,82 €

0% ALV

PUNAVIINIT
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CARA NORD ROUGE, CONCA DE BARBERA,
ESPANJA

ALEGRE VALGAÑÓN RIOJA 2016,
ESPANJA

Upean hedelmäinen, mausteinen ja tasapainoinen punaviini Kataloniasta,
Sierra de Pradesin vuorten pohjoisrinteiltä. Runsas, kypsän tummakirsikkainen, yrttinen ja luumuinen punaviini, jossa viileän ilmaston tuomaa
jäntevää raikkautta. Loistava tummien lihojen ja riistojen viini. Lajikkeina
Garnacha, Garrut ja Syrah.

Herkullinen artesaaniviini Riojan luoteisosasta, Obarenes-vuoriston alarinteiltä. Tarhojen läheisyys viileälle Biskajanlahdelle (80 km), yhdistettynä alueen maaperään, joka on hiekkakiven, saven ja kalkkikiven sekoitus,
tuottaa tasapainoisen hienostunutta ja aromikasta punaviiniä. Aromeissa
on kypsää punaista marjaisuutta, kirsikkaa ja mansikkaa sekä hienostunutta vaniljaista tammea. Maku on keskitäyteläinen, silkkinen, mausteinen ja pitkä. Upea valinta ankanrinnalle tai grillatuille karitsankyljyksille.
Avoimissa betoni- ja tammiastioissa tehdyn alkoholikäymisen jälkeen
viiniä on kypsytetty tammitynnyreissä 16 kuukauden ajan.
92/100p Wine Advocate

Cara Nord on kahden espanjalaisen viinintekijän, Tomàs Cusinén ja Xavier
Ceperon sekä Yhdysvaltojen tärkeimpiin lukeutuvan maahantuojan
Eric Solomonin yhteisprojekti. Cara Nord tarkoittaa ”pohjoisrinnettä” ja
viittaa viinitarhojen pohjoiseen viettävään sijaintiin Sierra de Pradesin
vuoriston ylärinteillä, jopa 800 metrin korkeudella merenpinnasta. Viileä
mikroilmasto ja kalkkikiveä, liuskekiveä ja savea sisältävä maaperä tuottaa
hallittua, raikasta, tasapainoista viinityyliä. Tuottajan tarhat sijaitsevat
Vimbodi-Pobletin kylän ympäristössä, Conca de Barberàn viinialueella, Prioraton ja Costers del Segren viinialueiden välissä. Viinit tehdään
kuuluisan Pobletin sisterssiläisluostarissa, josta Cara Nord on hankkinut
tuotantotilat.

12,82 €

0% ALV

Alegre Valgañón on pieni, nouseva huipputalo, joka tuottaa viininsä aivan
Riojan viinialueen luoteisnurkassa, Obarenes-vuorten kalkkikivisillä alarinteillä. Yhtiö on avioparin, Oscar Alegren ja Eva Valgañónin yhteisyritys
ja sen omistuksessa on vain 2 hehtaaria viinitarhoja Sajazarran, Fonzalechen, Salinillasin ja Cárdenasin kylien alueilla. Evalla on pitkä kokemus
sukunsa viinitarhoista ja Oscar on aiemmin työskennellyt Espanjan
huipputaloilla, kuten Alvaro Palacios ja Telmo Rodriguez. Alegre Valgañón
tulee lähivuosina nousemaan kuumaksi nimeksi Riojassa ja maailmalla.

15,24 €

0% ALV
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LA MISSE DI CANDIALLE 2013,
TOSCANA, ITALIA

CROZES-HERMITAGE 2017,
OLIVIER & LAFONT, RHÔNE, RANSKA

Rubiininpunainen, kirkkaan läpikuultava punaviini, jonka kypsän kirsikkainen ja tasapainoisen silkkinen ja pitkä maku sopii hienosti esimerkiksi
sienirisotolle tai paahdetulle kananpojalle. Viinin käyminen ja 18 kuukautta kestänyt kypsytys on tehty kokonaan betonitankeissa hedelmäisyyden
varjelemiseksi. La Misse on firenzeläinen muoto englanninkielisestä
sanasta Miss. Nimi viittaa viinin nuorekkaan eleganttiin tyyliin.

Täydellisen rypäletyypillinen, hieno Syrah Pohjois-Rhônesta. Keskitäyteläinen, tasapainoinen, mausteinen ja jäntevän elegantti. Aromeissa lakritsaa,
orvokkia, mustikkaa, kypsää vadelmaa, pippuria. Todella gastronominen
viini etenkin tummalle grillatulle lihalle, riistalle, ja koville juustoille.
Klassikko parhaimmillaan.

Pylkönmäeltä, Jyväskylän luoteispuolelta kotoisin olevan Jarkko Peräsen
ja hänen saksalaisen puolisonsa Josephin Cramerin tila Candialle tuottaa
huippulaadukkaita viinejä Chianti Classicon alueella, Panzanon kylässä.
Candiallella on noin 11 hehtaaria tarhoja ja niitä viljellään luomumenetelmin. Panzanon amfiteatterimainen rinne tunnetaan nimellä Conca d’Oro
ja sen palstojen tuottamaa viiniä pidetään poikkeuksellisen laadukkaana.

15,73 €

0% ALV

Maison Olivier & Lafont on vuonna 2011 perustettu viinitalo, jonka fokus
on klassisissa rhônelaisissa viineissä. Toiminnan taustalla ovat kaverukset
Gérald Lafont ja Baptiste Olivier. Molemmilla on vahva kokemus Rhône-laakson viinien tuotannosta. Avignonista kotoisin oleva Gérald toimi
aiemmin 14 vuoden ajan viininteon konsulttina sekä Pohjois-Rhônessa
(Crozes-Hermitage, Cornas jne) että Etelä-Rhônessa (Châteauneuf du Pape,
Côtes du Rhône, jne), joten hänellä on erittäin vahva osaaminen alueen
parhaista tarhoista. Alun perin Bordeaux’n Léognanin kylästä kotoisin
oleva Baptiste Olivier työskenteli vuodesta 2004 lähtien niin ikään konsultoivana enologina, auttaen monia huipputaloja parantamaan tuotteitaan.
Näitä taloja olivat mm Pierre Usseglio, Saint-Prefert ja Colombis. Yhdessä
heillä on ainutlaatuinen kokemus tuottaa alueelle tyypillisiä, huippulaadukkaita mutta tyyliltään herkullisen nautittavia rhônelaisia.

19,27 €

0% ALV

PUNAVIINIT
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CANDIALLE CHIANTI CLASSICO 2012,
TOSCANA, ITALIA

CHÂTEAU PUYBARBE 2016,
CÔTES DE BOURG, BORDEAUX, RANSKA

Kaunis, hieman kehittyneen läpikuultavan tiilenpunainen väri. Tuoksussa
on kehittyneitä aromeja, kypsää kirsikkaa, hieman savua, vaniljaa, yrtteja
ja kypsää viikunaisuutta. Maku on varsin täyteläinen mutta elegantin raikas, silkkinen ja hyvin pitkä. Loistava viini ankanrinnalle linssien kanssa
tai tryffelirisotolle.

Suomalaisomistuksessa olevan Château Puybarben erinomainen
lippulaiva huippuvuodelta. Laatu loistaa tässä kirkkaana. Viinin hedelmäisyys on tummanpunaisen hedelmäistä, kypsää, silkkistä mutta jäntevän
raikasta ja pitkää, lähes pureskeltavan mehevää. Lajikkeina Merlot ja
Cabernet Sauvignon. Upea Bordeaux, joka on nautittavissa jo nyt mutta
sille voi helposti luvata 10-15 vuotta kellarointipotentiaalia. Aristokraattinen esitys. Nauti tätä grillatun ankarinnan ja paahdetun karitsanseläkkeen kanssa.

Pylkönmäeltä, Jyväskylän luoteispuolelta kotoisin olevan Jarkko Peräsen
ja hänen saksalaisen puolisonsa Josephin Cramerin tila Candialle tuottaa
huippulaadukkaita viinejä Chianti Classicon alueella, Panzanon kylässä.
Candiallella on noin 11 hehtaaria tarhoja ja niitä viljellään luomumenetelmin. Panzanon amfiteatterimainen rinne tunnetaan nimellä Conca d’Oro
ja sen palstojen tuottamaa viiniä pidetään poikkeuksellisen laadukkaana.

21,89 €

0% ALV

Satoja vuosia vanha, vuodesta 1952 lähtien Orlandin perheen omistuksessa
ollut hieno Château Puybarbe, siirtyi lokakuussa 2018 suomalaisomistukseen Riku ja Anna Väänäselle.
Tämä huippulaadukasta viiniä tuottava tila sijaitsee erinomaisella paikalla
Côtes de Bourgin viinialueella, Gironden jokisuunlahden itäpuolella.
Vastapäätä jokea länsipuolella sijaitsee Margauxin kyläkunta kuuluisine
linnoineen. Bourgin alue on aikoinaan roomalaisten perustama ja sen
sora-, savi- ja kalkkipitoiset, kumpuilevat maat tuottavat osaavissa käsissä
erinomaista viiniä, jonka luonne on hyvin klassisen Bordeaux’mainen.
Tilalla on omistuksessa noin 40 hehtaaria viinitarhoja, noin 80% Merlota ja
loput Cabernet Sauvignon-, Cabernet Franc- ja Malbec-lajikkeita.

22,18 €

0% ALV

PUNAVIINIT
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BAROLO I TRE PAIS 2015,
BROCCARDO, PIEMONTE, ITALIA

BARBARESCO “RIZZI” 2016,
RIZZI, PIEMONTE, ITALIA

Laadukas, huippuvuoden 2015 Barolo pieneltä perinteiseltä perheyhtiöltä.
Vahvahko viini, jonka aromeissa viikunaa, ruusua ja savua. Klassinen
Barolo mutta jo nautittavassa laadukkaiden liharuokien ja juustojen
kanssa. Upea valinta sieniruuille, pasta ragulle tai grillatulle härän fileelle.
92/100p Decanter Magazine, 93/100p James Suckling.

Hieno Barbaresco Rizzi-tarhalta, Treison kylän läheltä. Jo hieman kehittynyt, mausteinen, roteva ja pitkän makuinen. Aromeissa luumua, kirsikkaa,
ruusua, savua ja pippuria. Upea klassikko sienirisotolle, tartarpihville,
pasta ragulle tai kypsille, koville juustoille.

Broccardo on pienehkö perheyhtiö Monforte d’Alban kylässä Barolon
viinialueen eteläosassa. Talo omistaa noin 13 hehtaaria viinitarhoja
Monforten, Barolon ja Novellon kylien alueella. Broccardon historia alkoi
70-luvulla, jolloin nykyisten vetäjien isovanhemmat aloittivat viljelyn
Barolon alueen eteläosassa. Alkuun rypäleet myytiin paikalliselle osuuskunnalle mutta 90-luvun alussa talo aloitti omien viinien pullottamisen ja
myynnin. Vuonna 2009 Broccardo aloitti vientitoiminnan. Broccardo on
tyypillinen italialainen perheyhtiö. Talon palveluksessa on isä Renato, äiti
Angela Maria sekä sisarukset Federica, Filippo ja Laura, joka vastaa talon
kasvavasta vientitoiminnasta.

25,65 €

0% ALV

Rizzin viinitalo sijaitsee Treison kylässä Barbarescon alueella ja sen
perusti Ernesto Dellapiana vuonna 1974. Rizzillä on nykyään 44 hehtaaria
viinitarhoja ja runsas maaomistus huipputarhoilla tekee Rizzistä yhden
Barbarescon merkittävimmistä laatutaloista. Tilan johdossa ovat nykyään
Erneston lapset Enrico ja Jole Dellapiana.

26,21 €

0% ALV

LAHJAPAKKAUKSET
PULLOKASSIT 1 VIINIPULLOLLE
Värivaihtoehdot: valkoinen, Bordeauxpunainen, musta, ruskea, sininen.

WE SCOUT - YOU TASTE THE DIFFERENCE

MUISTILISTA

Ilman painatusta 2,00 €/kpl (0% ALV)
Yrityksen logopainatus (1-väri)
suunnittelu, taittotyöt ja toteutus 50,00 €
painatuskulut 1,50 €/kpl

LAHJALAATIKKO YHDELLE VIINIPULLOLLE
Värit: Sininen, beige, ruskea, hopea, kulta,
Bordeaux-punainen
Ilman painatusta 3,00 €/kpl (0% ALV)
Yrityksen logopainatus (1 väri)
suunnittelu, taittotyöt ja toteutus 50,00 €
painatuskulut 1,50 €/laatikko

YKSILÖITY TERVEHDYS LAHJAVIININ MUKAAN
Voimme toteuttaa jouluviinillenne mukaan kauniin kortin, jossa
kerrotaan valitsemanne viinin tarina. Kortin ulkoasu noudattaa
yritysilmettänne, ja siihen on halutessanne painettu yrityksenne logo.
Minimitilaus kortille on 24 kpl.
Kortin suunnittelu, taittotyöt ja toteutus 75,00 €/ilme
24–48 kpl 2,00 €/kortti
49–120 kpl 1,75 €/kortti
yli 120 kpl 1,25 € /kortti

Bottlescouts Yritysmyyntipalvelu | b2b@bottlescouts.com | Puh: +372 5860 5661

