Julklappsrim till kluckande klappar.
Juletid är en tid för traditioner, umgänge, god mat och goda drycker. Men de goda dryckerna kan även omsorgsfullt packas in och
bli granna kluckande klappar under granen. Mats hjälper dig här att hitta godbitarna.

Vår dryckesexpert Mats egna julklappstips - (nöd)rimmat och klart
Om du har själ och hjärta i norrländsk vildmark
Kommer denna göra dig stor, snäll och stark

Gammal Norrlands Akvavit
Systembolagsnummer: 262

229,00 kr

En oerhört balanserad akvavit som har alla de klassiska
akvavitkryddorna kummin, anis och fänkål. Det hela är sedan
elegant draperat i fina nyanser av sherry. Som en dröm till
både sillen och den vällagrade hårdosten.

Oavsett om du denna öppnar eller spar
Garanterar vi att njutningen är lika självklar

Jeanmaire Brut Champagne, 750 ml
Systembolagsnummer: 7430

229,00 kr

Jeanmaire Champagne har en fruktig och fräsch arom med
tydliga inslag av gröna äpplen, citron, mineral samt kex.
Smaken är torr och mycket frisk med fina toner av gröna
äpplen, citron, mineral samt en trevlig brödig ton.

Denna påminner om en prima ballerina i rött
En balans och elegans som du sällan mött

Domaine Jones Grenache Noir Vielles Vignes
Systembolagsnummer: 71066

149,00 kr

Ett oerhört balanserat och elegant rött vin från Domaine
Jones till en prislapp som gör både dig och smaklökarna
överlyckliga.

Med en färg och lyster som den ädlaste steen
Trivs denna vid bordet men även på egna ben

Nederburg The Anchorman Chenin Blanc
Systembolagsnummer: 76659

199,00 kr

En symfoni av smaker i denna läckra och utrycksfulla Chenin
Blanc från Sydafrika där druvan även har namnet Steen.

På Tinder måste måtten vara på ett visst sätt
Gillar du längd har du nu hittat rätt

Jacopo Poli Grappa Barili di Sassicaia
Systembolagsnummer: 87316

709,00 kr

En fenomenalt bra grappa signerad Jacopo Poli med en
intensitet och smaklängd som ger en gåshud.

Du är den finaste, snällaste och vackraste jag vet!
Men vad det gäller denna klapp och söthet går du kanske bet.

Ruffino Serelle Vin Santo del Chianti DOC
Systembolagsnummer: 8119

165,00 kr

En mycket god Vin Santo som är som en dröm till Créme
Caramell eller andra goda desserter.

Om du har kvar skatter från skogens skafferi
Häll denna i glasen och i soppan däri

J.H. Goncalves & C. Sercial 5YO Madeira
Systembolagsnummer: 7805

109,00 kr

Madeira hade sin storhetstid på 30-talet och nu är det bara
spillra kvar. Det är oerhört och denna dryck förtjänar verkligen
en renässans. Smaka denna 5 åriga Sercial och du förstår
varför. Underbar aperitif och till alla rätter baserade på
svamp.

Öppna och titta, det är en snygg en
Prova den och få råg i ryggen

Woodford Reserve Kentucky Straight Rye
Whiskey
Systembolagsnummer: 83417

479,00 kr

En Rye whiskey får via råg en stor smak och kärvänlig
personlighet. Här i en snygg tappning från Woodford Reserve
Distillery.

Se också

Snapsvisor till jul.
Snapsvisan är någonting typiskt svenskt och en unik visskatt vi gärna vill föra
vidare. Här hittar du snapsvisor till jul och ett sånghäfte att ladda ner.
Läs mer

Mångsidiga viner till julbordet.
Riesling till laxen och räkorna, röda viner till skinka, Jansson och köttbullar. Till det
större julfirandet tipsar vi om passande viner på box.
Läs mer

6 röda boxviner till jul och nyår.
Bag-in-box är en förpackning vi svenskar brinner för lite mer än man gör i andra
länder. Den är praktisk, miljövänlig och bjuder ofta på bra viner. Här är din guide till
de bästa röda boxarna i jul och nyår.
Läs mer

