SUPERIOR VIINIT
Alkuruoalle
Laadukas ja nyt niin trendikäs brittikuohuva, jonka maku on raikkaan hapokas sekä sopivan
paahteinen. Viini on saanut kypsyä pullossa kolmen vuoden ajan ja tuottajaa pidetään yhtenä
Englannin maineikkaammista. Viini sopii raikkaaksi aperitiiviksi sekä täydellisesti varhaiskaalin
seuraan.
Suosituksemme: Nyetimber Classic Cuvée Brut, Englanti
Toiselle alkuruoalle
Runsaan hapokas Alvarinho- lajikkeesta valmistettu viini saa syvyyttä makuun pitkällä
hiivasakkakypsytyksellä. Se sopii loistavasti kampasimpukan sekä omenan seuraksi, yhdistelmä on
sopivan tasapainoinen ja raikas.
Suosituksemme: Anselmo Mendes Contacto Alvarinho 2021, Portugali
Väliruoalle
Tämä viini pohjautuu valkoiseen Sauvignon Blanc -lajikkeeseen. Viinin rosee sävy tulee siihen lisätystä
pienestä määrästä Pinot Noiria. Viinin maku on Sauvignon Blancille tyypillisesti aromaattinen ja
hapokas. Ripaus Pinot Noiria tuo viinin hivenen marjaisaa runsautta. Herkullisen raikas roseeviini on
nappivalinta runsaanmakuiselle väliruualle.
Suosituksemme: Mud House Sauvignon Blanc Rosé 2020, Uusi-Seelanti
Toiselle väliruoalle
Kivikkoista, jyrkkää, vaikeakulkuista, mutta sitäkin upeammat maisemat tarjoavat Moselin joen
vierustat. Maailmasta löytyisi lukuisia helpompia kohteita viininviljelylle, mutta nämä neljä paikallista
kaverusta löivät hynttyyt yhteen tuottaakseen Freeclimber Rieslingin, heidän tribuuttinsa alueen
maisemalle. Viini on puolikuiva, ihastuttavan kukkea ja raikas. Se tasapainottaa voimakasta
ankanmaksan makua ja tekee yhdistelmästä suussa sulavan.
Suosituksemme: Freeclimber Riesling 2020, Saksa
Pääruoalle
Persoonallisen tyylikäs Secret del Priorat on kypsynyt 12 kuukautta kerran käytetyissä ranskalaisissa
tammitynnyreissä. Etiketti saa inspiraationsa alueella kasvavista mantelipuista. Viini on herkullisen
hedelmäinen ja runsas, mutta siinä on lisäksi hyvät rakennetta tuovat tanniinit ja sopiva hapokkuus.
Viini sointuu erinomaisesti karitsan ja kasvisten makumaailman kanssa yhteen.
Suosituksemme: Torres Secret del Priorat, Espanja
Jälkiruoalle
Myöhään kerätyistä rypäleistä valmistettu jälkiruokaviini, joka on perinteisiä Tokajin Aszu-viinejä
hieman raikkaampi versio, mutta edelleen herkullisen makea. Viinissä maistuvat hunaja, vaaleat kukat
sekä aprikoosit. Loistava yhdistelmä jälkiruualle ja päättää hienosti menukokonaisuuden
tasapainoisella makumaailmallaan.
Suosituksemme: Tokaji Oremus Late Harvest, Unkari
Mainitsemamme Alkon viinit ovat sommelierimme esimerkkejä. Suosittelemme, että tilaatte viinit etukäteen
esimerkiksi Alkon verkkokaupasta. Mikäli kuitenkin tahdotte ostaa viinit vasta kassin noutopäivänä, on Alkon
Arkadian myymälässä todennäköisesti näitä kaikkia hyllytuotteena.
Muitakin suosituksia voi kysyä Alkosta. Kerro myyjille, mitä viiniltä toivotaan sekä esimerkkiviini, niin he voivat
suositella hyllytuotteistaan sopivan.
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