Fynd.
Här hittar du viner och andra drycker som är prisnedsatta. Anledningen kan variera - ibland behöver vi sälja slut på en årgång då
en ny är på ingång, ibland ska en dryck utgå eller byta förpackning. Dryckerna kan endast beställas här (finns inte på
Systembolagets hyllor). Ofta är det få flaskor och priserna gäller så långt lagret räcker. Först till kvarn!

amies amies Brut
Systembolagsnummer: 77384

79.00 kr

Ett mousserande vin från Frankrike som passar perfekt
som sällskapsdryck eller apéritif men även till lite lättare
fisk- och skaldjursrätter där det gärna får finnas lite
syrlighet i tillagningen eller i tillbehören.
Tidigare pris 99 kr

True Colours Cava Magnum
Systembolagsnummer: 78045

169.00 kr

Passa på att köpa en festlig Magnum-flaska av True
Colours inför jul- och nyår! Cavan har fått bronsmedalj
och 86 poäng i den internationella vintidningen
Decanters World Wine Award. 5 kr av varje såld flaska
doneras till Regnbågsfonden.
Tidigare pris: 249 kr

Rivarose Brut Rosé
Systembolagsnummer: 70962

79.00 kr

Ett mousserande rosévin från Provence. Serveras väl
kyld vid 8-10 grader. Smaken är torr men med en trevlig
fruktsötma som för tankarna till solmogna hallon, röda
vinbär och grapefrukt.
Tidigare pris 99 kr

Vegologica Malbec
Systembolagsnummer: 2220

59.00 kr

Ett fruktigt och välbalanserat vin på druvan av Malbec
med inslag av mörka frukter, fat och krydddor. Vinet är
både ekologiskt, Fairtrade-märkt och veganskt.
Tidigare pris: 89 kr

Pata Negra Penedès Chardonnay
Systembolagsnummer: 7494801

59 kr

Ett spanskt Chardonnay-vin med en lätt fet textur och
smaken är fruktig med inslag av tropisk frukt, päron,
vanilj och kryddor. Passar till medelkraftiga och
kraftigare fiskrätter samt lättare kötträtter på ljust kött.
Tidigare pris: 89 kr
OBS! Dolt artikelnummer på Systembolagets hemsida
(7494801)

Nederburg The Winemasters Carignan
Grenache Rosé
Systembolagsnummer: 7906301

79 kr

En torr, fräsch och fruktig rosé med inslag av mogna
röda bär och ett stänk av kryddor. God till kraftiga
fiskrätter och lättare kötträtter av ljust kött.
Tidigare pris: 99 kr
OBS! Dolt artikelnummer på Systembolagets hemsida
(7906301)

True Colours Sparkling Wine, piccolo
Systembolagsnummer: 77024

29.00 kr

Ett mousserande vin i piccolo-flaska (200 ml) - kul att
duka med varsin flaska till gästerna! Fruktigt med viss
fruktsötma och i smaken finner man päron, citrus och en
fläkt av kanderade citrusskal. Utmärkt som
sällskapsdryck eller till sallader, fisk och skaldjursrätter.
1 kr per flaska går till Regnbågsfonden.
Tidigare pris: 35 kr

Black Velvet Reserve, 8YO
Systembolagsnummer: 8214301

199 kr

Blenden består av minst 8 år gammal grain- och
cornwhisky som blandas med yngre sprit till en unik
blandning. Övervägande andel har lagrats på
bourbonfat.
Black Velvet Reserve 8 yo ger en ny dimension till
kanadensisk whisky med sin mer mogna framtoning.
Uttrycksfull doft med söta toner av kryddor,
katrinplommon, persikor och söta citrusfrukter.
Välintegrerade fat med toner av nysågat trä.
Tidigare pris: 249 kr
OBS! Dolt artikelnummer på Systembolagets hemsida
(8214301)

