TRADITION HOTEL KULTAHOVI
AANAAR VIINIT - WINES
KESÄ - SUMMER 2018

Valkoviinit

White wines

Poggerissi Bianco di Toscana

Weissweine
12 cl

24 cl

1/1

5,90

11,00

35,00

Renzo Masi, Toscana, Italia
Kun mieli kaipaa kepeyttä ja ruokakaan ei halua täystyrmäystä. Runsaan ja hedelmäisen
raikas kesätuulahdus Toscanan maaseudulta. Erityisesti raikkaille alkuruuille ja vaalealle kalalle

Whistling Track Sauvignon Blanc

6,10

11,60

37,00

Waipara Valley, Uusi-Seelanti
Maku on kuiva, kevyen raikas, aromikas ja keskitäyteläinen.
Monipuolinen ruokaviini kevyemmille ruoille ja aromikkaille kala- ja äyriäisruuille.
Rypäleet on kerätty Uuden-Seelannin eteläiseltä saarelta, viileältä Waipara Valleyn alueelta.

Most Wanted Riesling

7,20

13,50

44,00

Pfalz, Saksa
Maku on kuivahko, raikkaan hapokas ja puhtaan hedelmäinen. Kaiken kaikkiaan loistava Riesling joka
toimii niin yksin kuin yhdessä, kala- ja äyriäisruokien kanssa, myös voimakkaampien makujen kera.
Most Wantedin takana on Off-Piste Wines – Moderni ja dynaaminen brittiläisessä omistuksessa oleva
viinitalo, joka tuottaa viinejä ympäri maailmaa. Off-Pisteellä ei ole tarhoja, vaan viinit tuotetaan
luotettujen sopimusviljelijöiden tarhoilta.

Morillon Blanc
Jeff Carrel, Languedoc-Roussillon, Ranska

7,90

14,90

49,00

“Valkoinen Amarone”, jalohomeisista rypäleistä valmistettu upea viini!
Kuiva, täyteläinen, hyvin moniulotteinen maku. Kypsän hedelmäinen tuoksu. Sopii hyvin
runsaiden kalaruokien ja etenkin maa-artisokan kanssa.

Roseeviini

Rosé wine

Roséwein

Hito Rosado

7,20

13,50

44,00

Emilio Moro, Ribera del DueroEspanja
Tinto Fino eli Tempranillo on viinin rypäle. Tuoksu on elegantti, raikas, punaisten marjojen
sävyttämä. Maku on hapokas ja raikas, tasapainossa tuoksun kanssa. Yleisviini salaateille,
kala- ja äyriäisruuille ja vaalealle lihalle.

Punaviinit

Red wines

Rotweine
12 cl

Bout d‘Zan Côtes du Rhône
Mas de Libian, Rhône, Ranska

7,20
grenache, syrah

24 cl

1/1

13,50

44,00

‚Zan' on perinteinen ranskalainen lakritsin makuinen makeinen, mutta Zan on myös
viinintekijän Helenen isän, Jean-Pierre Thibonin, nuoruuden lempinimi, jonka kunniaksi viini
on nimetty. Tämä melko täyteläinen, runsaan mehukas ja mausteisen voimakas sopii
etenkin medium-lihalle ja myös hieman mausteisemman ruoan kanssa.

Most Wanted Malbec
Swartland, Etelä-Afrikka

6,50

11,60

39,90

malbec 100%

Tämä viini tulee itse asiassa Englannista (!), sillä viinitalo Off-Piste Wines tuottaa viinejä
ympäri maailmaa parhaalla hinta-laatu-suhteella, mitä kullakin alueella on tarjolla.
Intensiivinen, rubiininpunainen väri. Runsaan hedelmäinen maku, alkoholi tasapainossa ja
miellyttävän pehmeät tanniinit. Hyvä yleisviini liharuuille.

Yelcho Carmenere
Colachagua Valley, Chile

6,50
carmenere, syrah

11,60

39,90

Kirsikanpunainen väri, tuoksussa on punaisia marjoja ja hiven vaniljaa.
Maku on pehmeä, tasapainoinen ja kypsä. Yhdistelmä Andien kukkuloiden aurinkoa ja
Tyynenmeren viilentäviä tuulia. Erinomainen yleisviini liharuuille.

Pinot Noir „En Coteaux“

7,20

13,50

44,00

Jeff Carrel, Langue-Roussillon, Ranska
Viini on keskitäyteläinen ja täynnä raikasta marjaisuutta. Todella tasapainoinen viini,
joka on ihanan kevyt ja raikas ollakseen Pinot Noir Etelä-Ranskasta. Ruokasuositus: Kevyemmät
liharuoat ja klassiset linturuoat sekä miedot juustot.

Tomàs Cusiné Vilosell
Costres del Segre, Espanja

7,70
14,70
47,50
tempranillo, syrah, cabernet sauvignon, merlot

Tomàs Cusinén tilan palstat viettävät pääasiassa pohjoiseen ja talon viinien tyyli on
elegantti ja raikkaan hienostunut. Tarhoissa viljellään lukuisia eri lajikkeita ja Tomàs
Cusinén viinit ovat monien lajikkeiden tasapainoisia sekoituksia.
Tästä mausteinen, paahteinen ja kypsän hedelmäinen viini tummalle lihalle.

Le Secateur
Barossa Valley, Australia

8,10

15,90

52,50

shiraz 100%

Viini valmistetaan siten, että puolet rypäleistä leikataan irti ja jätetään kuivumaan aurinkoon,
jotta aromit ja sokerit tiivistyvät.
Täyteläinen, keskitanniininen, kirsikkahilloinen, vadelmainen, tumman luumuinen, kevyen
suklainen, hennon mausteinen, aromikas. Maukkaille pororuuille.

Jälkiruokaviinit

Dessert wines

Dessertweine
4 cl

Vin Santo del Chianti Ruffina
Toscana, Italia

5,60

Kuivatuista rypäleistä tehty, pitkään tynnyrissä kypsytetty, makea, hedelmäinen ja
mantelinen jälkiruokaviini. Upea, hedelmäinen vinsanto

Kracher Beerenausleese Zweigelt
Burgenland, Itävalta

5,60

Burgenlandin ilmasto on kasvukaudella hyvin kuuma ja kuiva mutta järven läheisyys
aikaansaa iltaisin ja öisin tiheää sumua, joka takaa erinomaiset olosuhteen
jalohomeen kehitykselle rypäleiden kypsyessä. Tuloksena on parhaimmillaan
maailman intensiivisimpiä ja makeimpia viinejä.

Late Bottled Vintage Port
Quinta de la Rosan viinitila

4,80

Mehevä, kypsien marjojen, vaniljan ja mausteiden sävyttämä tuoksu
Makea, täyteläinen, mehevä ja pehmeiden tanniinien ryhdittämä maku

Kuohuva ja shamppanjat Sparkling wine and champagne
Sekt und Champagne
Bocchoris Cava Brut
Uvas Felices,Katalonia, Espanja

1/1

39,90

Tuoksu on raikas, hedelmäinen, omenaa, sitrusta. Maku on kuiva, raikas, hedelmäinen,
puhdas. Ruokasuositus: aperitiivi, salaateille, raikkaille kala- ja äyriäisruuille,
erityisesti alkupalat.

André Clouet Brut Grande Réserve
Champagne, Ranska

1/2

37,80

Clouetin viinitalo tekee voimakkaan makuisia ja viinillisiä shamppanjoita. Tämä
monipuolinen ruoka-shamppanja on kuiva, täyteläinen ja moniulotteinen.

Savart l’Ouverture
Champagne Savart, Champagne, Ranska

1/1

82,00

Ecueil’n Premier Cru –kylästä, pieni talo, josta on tullut yksi Champagnen kulttituottajia.
Kristallinkirkas, vaalean kellertävä väri. Tuoksu on raikas, mehevä, hedelmäinen;
päärynää, omenaa, hieman mantelia, sitrusta. Maku on kuiva, hedelmäinen, rehevä,
pitkä ja jäntevän mineraalinen.
”My only regret in my life is that I did not drink more champagne.”
John Meynard Keynes

