SUPERIOR VIINIT
Alkuruoalle
Tämä kuohuviini on valmistettu 100 prosenttisesti Chardonnay- lajikkeesta. Viiniä on kypsytetty 15
kuukautta hiivasakkojensa kanssa pulloissa, ja tästä syystä se onkin varsin samppanjamainen. Se on
hienostunut ja moniulotteinen, makumaailmasta löytyy herkullista briossia, sitrusta ja kypsää
persikkaisuutta. Viini on kuiva, mutta sopivan paahteinen ja hedelmäinen runsaanmakuisen
alkuruoka-annoksen seuraan.
Suosituksemme: Lindauer Special Reserve Blanc de Blancs, Uusi Seelanti
Toiselle alkuruoalle
Klassinen pelkästään Chardonnay-rypäleestä valmistettu vuosikerrallinen Blanc De Blancs, jonka
maku on tyylikkään briossinen, elegantti ja kypsän sitruksinen. Nyetimber Blanc de Blancs kilpailee
samassa laatuluokassa huippusampanjoiden kanssa ja on takuulla tyylikäs ja ryhdikäs kumppani
voimakasaromiselle kuningasravulle.
Suosituksemme: Nyetimber Blanc de Blancs, Englanti 2013
Väliruoalle
Bouchardin viinitalo sijaitsee Beaunen kaupungissa Burgundin viinialueella Ranskassa. Rypäleet on
kerätty useammilta tarhoilta ympäri Burgundin maakuntaa. Osaa viinistä on kypsytetty
tammitynnyreissä, joka tuo aromikkaaseen makuun hiukan kermaisuutta ja pyöreyttä. Viini on
Chardonnay -rypäleelle klassiseen tyyliin tasapainoisen herkullinen ja pehmeän hedelmäinen ja
toimii loistavasti väliruuan lempeän savuisen nieriän seurassa.
Suosituksemme: Bouchard Peré & Fills La Vignee Chardonnay 2018, Bourgogne, Ranska
Toiselle väliruoalle
Hienostunut ja kepeämpi punaviini Pinot Noir lajikeesta rypäleen kotiseudulta Bourgognen
viinialueen sydämestä. Tässä viinissä on moniulotteinen maku ja se on täynnä punaisten marjojen
aromikkuutta. Hento mutta maukas punaviini tarjoillaan aavistuksen viilennettynä ja se täydentää
upeasti waguy -lihan herkkää ja vivahteikasta aromikkuutta.
Suosituksemme: Bouchard La Vignée Bourgogne Pinot Noir, Ranska 2019
Pääruoalle
Celeste viini syntyy tarhoilta, jotka sijaitsevat lähes 900 metrin korkeudella meren pinnasta. Sijainti
korkealla merenpinnasta olevilla viileämmillä tarhoilla takaa rypäleiden hitaan kypsymisen. Celesten
etiketissä esiintyvä tähtikartta on sama, joka näkyy lokakuussa sadonkorjuun hetkellä tilalta. Viini on
tehty Tempranillo- lajikkeesta ja on erittäin pehmeä, täyteläinen ja tasapainoinen makuelämys. Sitä
on kypsytetty vuoden ajan tammitynnyreissä. Maussa on aistittavissa tummia marjoja, suklaisuutta
sekä tammen tuomaa paahteisuutta.
Suosituksemme: Torres Celeste Crianza 2018, Ribera del Duero, Espanja
Jälkiruoalle
Tämä portviini on yhden sadon laadukkaimmista viineistä valmistettu, vähintään 7 vuotta
tammitynnyreissä ikääntynyt tawny-tyyppinen viini. Rypäleet on poimittu käsin Dow’sin
parhaimmilta viinitarhoilta. Maussa on taatelia, kuivattuja hedelmiä, kypsää kirsikkaisuutta sekä
tummaa suklaata. Viini luo yhdessä jälkiruuan kanssa erittäin tasapainoisen kokonaisuuden.
Suosituksemme: Dow´s Colheita Single Harvest Tawny Port 2007, Portugali
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