
  

 

 

 

RÖTT VIN 
OSCAR ROUGE (Domaine de la Dourbie – Languedoc)……………………………73/295 

Carignan 50%, Cinsault 20%, Syrah 20%, Grenache 10% 

Rekommenderas till vår Högrevsburgare, Halloumiburgare eller eventuellt som sällskapsvin 

LES FOSSILES (Moulin Gimié - Languedoc)………………….…………………….134/536 

Merlot 50%, Syrah 35%,  Mourvèdre 15% - Lagrade på franska ekfat 

Rekommenderas till Högrevsburgaren samt våra mustigare kötträtter (fråga personalen om 
kvällens rätter) 

NOTRE FRANCHES (Domaine Sainte Cécile du Parc – Languedoc)……….…..139/556 

Cabernet Franc 55%, Merlot 45% - Lagrad 12 månader på betongtank samt ekfat 

Rekommenderas till våra mustigare kötträtter (fråga personalen om kvällens rätter ) 

PARDUCCI (Mendocino County – Kalifornien)……………………….…………….155/595 

Pinot Noir 100% 

Rekommenderas till halloumiburgare, våra lättare kötträtter eller mustigare fiskrätter (fråga 
personalen om kvällens rätter) 

 

DOMAINE MOULIN GIMIÉ 

 

Franciose Gimié, vinbonde och ägare till Domänen är också utbildat Oneolog och har bestämt 
sig för att lägga hela sin själ och expertis på sina viner, och är konstant på jakt efter nya 
kreativa lösningar. Man tillverkar Röda, vita och rosé viner och alla är goda exempel på 

gammal hederlig vintillverkning i samklang med smaken hos moderna konsumenter. 
Vingården som tidigare var en gammal kvarn, först för säd och sedan för Sulfur, går tillbaka 

många hundra år. Dagens viner har fått ett flertal utmärkelser både lokalt och internationellt. 



En nybyggd vingård på gammal mark med gamla vinplantor och en stor historia. 
Christine Mouton-Bertoli och hennes man köpte gården för 12 år sedan och har 

byggt nytt, byggt till och renoverat allteftersom kassan tillåtit. Vinkällaren är helt 
nybyggt och planer för en stor provningslokal på taket med utsikt över bergen och 

havet finns sedan starten. Bostadshuset är nybyggt i gammal stil och bara med 
perfekta material för regionen. 

Gården producerar 6 viner, en helt gudomlig rosé och fyra fantastiska rödviner med 
riktigt hög kvalitet och ett vitt vin, Notes Pures som är omåttligt populärt. 

Specialitet är Notes Frances som är producerad på Cabernet Franc och Sonatina som 
är Christines eget favoritvin. Samt naturligtvis vinet som bär deras namn Mouton- 

Bertoli! Alla viner Biologiskt odlade enligt Agriculture Biologique. 

 

 

 

VITT VIN 
OSCAR BLANC (Domaine de la Dourbie – Languedoc)…………………………….73/295 

Terret Blanc 100% 

Rekommenderas till Hummersalladen eller eventuellt som sällskapsvin 

Corralillo (San Antonio Valley – Chile)………………………………………………..97/388 

Sauvignon Blanc 100% 

Rekommenderas till vår Fisksoppa, Moules frites, Gratinerade havskräftor eller eventuellt  
som sällskapsvin 

Paraducci (Mendocino County – Kalifornien)…………………………….………..110/425 

Chardonnay 100% - Lagrad på ståltank samt ekfat 

Rekommenderas till våra mustigare fiskrätter eller lättare kötträtter (fråga personalen om 
kvällens rätter) 

Notes Pures (Domaine Sainte Cécile du Parc – Languedoc)……………………..155/620 

Sauvignon Blanc 50%, Sauvignon Gris 50% - Lagrad 6 månader på ekfat  

Rekommenderas till Rotsellerin, våra mustigare fiskrätter eller våra lättare kötträtter (fråga 
personalen om kvällens rätter) 

 

Domaine Sainte Cécile du Parc 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROSÉ 
OSCAR ROSÉ (Domaine de la Dourbie – Languedoc)…………………………….…73/295 

Cinsault 50%, Syrah 50% 

Rekommenderas till Hummersalladen eller eventuellt som sällskapsvin  

MÉLI MÉLO (Domaine Saint-Martin des Champs)…………………………………..79/325 

Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 50% 

Rekommenderas till vår Fisksoppa, Moules Frites eller eventuellt som sällskapsvin 

Bubbel 
SANTA MARGERITA PROSECCO (Östra Veneto – Italien)…………………..79/315 

Glera 100% 

BLANQUETTE CARTE NOIR (Robert-Domaine de Fourn – Languedoc)…….109/436 

Mauzac 90%, Chenin Blanc 5%, Chardonnay 5% 

Bollinger Champagne……………………………………………………………………999 

Pinot Noir 60%, Chardonnay 25%, Pinot Meunier 15% 

Säljs ej som glas 

Domaine de la Dourbie 

 

Domaine de la Dourbie är beläget på den västra stranden av floden l’Herault, vid foten av du 
Causse du Larzac och skapades 1781 då det också fick sitt namn La Dourbie, den lilla floden, som 

passerar över vingården innan den rinner ut i l’Herault 
Sedan dessa tider har vinet alltid varit en passion för vingårdens ägare, och år 2003 togs den över 

av nya ägare som har moderniserat och restaurerat både vingården och caven. 
Vingården har 32 hektar odlad mark och här odlas biologiskt enligt Agriculture Biologic, 20 hektar 
direkt runt gården och 12 hektar på en högplatå på 200 m omgiven av garrigue och med ett eget 

mikroklimat. Här plockas allt manuellt och allt är ekologiskt och veganskt 


