KUOHUVIINI
Codorniu Ecologica Cava (LUOMU)
Codorniu Raventos
Espanja

Maultaan Cava on kuiva, raikas, elegantti ja tasapainoinen; omenan, sitruksen ja mantelin aromeja sekä
pitkä jälkimaku. Mahtava aperitiivina tai pienille päresuolaisille, tyylikäs seuralainen kala- ja äyriäisruoille.
Hinta: 34 €

SAMPPANJA
Dampierre Brut Grande Cuvée

Comte Audoin de Dampierre, AC Champange
Ranska

Kuiva, raikas ja aromikas samppanja. Tuoksussa voi erottaa hiivaleipää, melonia ja mineraaleja. Pitkä ja
tasapainoinen jälkimaku; oivallinen ja tyylikäs kumppani kala- ja äyriäisruoille, pienille päresuolaisille sekä
seurusteluun.
Hinta: 54 €
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VALKOVIINIT
Vistamar Chardonnay

Viña Vistamar, Central Valley
Chile

Viehättävän hedelmäinen, raikas ja puhdas Chardonnay. Kuiva, maukkaan hedelmäinen ja lämmin, hyvä
tasapainoinen suutuntuma, Monikäyttöinen lounasviini loimutetulle tai savustetulle kalalle ja linturuoille.
Hinta: 28 €

Santa Ana Eco Torrontes (LUOMU)
Bodegas Santa Ana
Argentiina

Luomuviini, joka on valmistettu Argentiinan alkuperäislajikkeesta, Torrontesista. Viini on raikkaan
aromaattinen ja pehmeä, runsas hedelmäisyys luo puolikuivan mielikuvan. Mausteisille ruoille ja
seurusteluun.
Hinta: 31 €

Alba De Murviedro
Bodegas Murviedro
Espanja

Sauvignon Blanc- ja Muscat- rypäleistä valmistettu raikkaan hedelmäinen ja rapean hapokas viini
seurusteluun reilusti viilenettynä.
Hinta: 31 €

Adobe Chardonnay (LUOMU)
Vinedos Emiliana
Chile

Chileläinen kuiva, raikas ja trooppisien hedelmien siivittämä luomuviini. Tasapainoinen, tyylikäs ja
samettinen jälkimaku. Seurusteluun ja vaalean kalan seuraan.
Hinta: 31 €

Dourthe nr 1 White
Dourthe
Ranska

Kuiva, hapokas ja raikas, karviaisen ja sitruksen aromeja. Kevyen tamminen ranskalainen Sauvignon Blanc
on parhaimmillaan sienikeiton tai erilaisten piiraiden kera. Oivallinen seuralainen loimutetulle lohelle.
Hinta: 34 €

Moreau Chablis

J. Moreau & Fils, Chablis
Ranska

Klassinen ranskalainen kuiva Chardonnay. Mineraalinen, runsas ja hedelmäinen maku on parhaimmillaan
vaaleiden kalojen ja äyriäisten seurassa.
Hinta: 38 €

Gisselbrecht Riesling Gran Cru Munchenberg
Ranska

Tyylikäs, runsas, kuiva ja melko täyteläinen Cran Cru viini Alsacesta. Tuoksussa aavistus petrolia ja omenaa.
Hunajainen, miellyttävän hapokas ja mineraalinen viini on parhaimmillaan laadukkaiden kalaruokien kera.
Miellyttävä eloisa hapokkuus ja pitkä jälkimaku tuovat veden kielelle.
Hinta: 42 €

AURORA NUUKSIO - NUUKSION KANSALLISPUISTO - nuuksio@auroranuuksio.fi

ROSEVIINIT
Notre Dame De Cousignac Rose (LUOMU)
Notre-Dame de Cousignac
Ranska

Kuiva, täyteläinen, runsas, jossa mausteisia aromeja sekä pitkä raikas jälkimaku. Hennon vaalea
ranskalainen rose-viini jonka maussa punaisia marjoja ja mausteita. Sienikeiton tai salaatin ystäväksi ja
seurusteluun.
Hinta: 34 €

PUNAVIINIT
Vistamar Cabernet Sauvignon
Viña Vistamar, Central Valley
Chile

Keskitäyteläinen, pehmeän hedelmäinen Chilen cabernet sauvignon. Suklaata ja nahkaa; kypsät tanniinit
antavat ryhtiä tälle monikäyttöiselle lounasviinille. Punaiselle ja vaalealle lihalle, pastalle ja seurusteluun.
Hinta: 28 €

Santa Ana Eco Malbec (LUOMU)
Bodegas Santa Ana
Argentiina

Keskitäyteläinen, väriltään syvän tummanpunainen luomu-malbec, jonka tuoksussa on makeita tummia
marjoja sekä luumua. Viinissä on tukeva rakenne sekä pehmeät tanniinit. Viinin jälkimaku on pitkä sekä
maukas. Edullinen viini punaiselle lihalle, koville juustoille ja seurusteluun.
Hinta: 30 €

Adobe Syrah (LUOMU)
Vinedos Emiliana
Chile

Melko täyteläinen Adobe Syrah Reserva on valmistettu luonnonmukaisesti viljellyistä rypäleistä. Viini on
väriltään syvän tummanpunainen. Tuoksu on täynnä kypsää tummaa hedelmää ja mausteita. Maku on
pyöreän hedelmäinen, hieman pippurinen ja tanniinit ovat miellyttävät. Ylikypsän karitsan entrecoten
ystäväksi oivallinen valinta.
Hinta: 31 €

Dourthe No1 Rouge
Dourthe
Ranska

Keskitäyteläinen, mustaherukkainen runsaan hedelmäinen viini omaa notkeat tanniinit. Pehmeän mokkainen
ja paahteisen aromikas tuoksu. Parhaimmillaan pataruokien ja lampaan seurassa tai pikkusuolaisten kera.
Hinta: 34 €

Giuseppe Campagnola Ripasso
G. Campagnola
Italia

Melko täyteläinen, pehmeän hedelmäinen ja vivahteikas ”pikku-Amarone”jossa on runsas, pitkä ja
tasapainoinen jälkimaku. Elegantissa tuoksussa on moniulotteisia kypsien hedelmien aromeja. Ripassomenetelmän mukaan viini on käynyt uudelleen vielä Recioto Amaronen rypälemassan kanssa saadakseen
lisää runsautta. viini on parhaimmillaan riistan, sieniruokien tai juustojen seurassa.
Hinta: 36 €
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Robert Mondavi Private Selection Pinot Noir
Robert Mondavi, Kalifornia
Yhdysvallat

Keskitäyteläinen ja hapokas pinot noir jonka pehmeän pitkässä maussa on silkkisiä mansikan ja kirsikan
aromeja sekä tuoksussa vadelmaa, kirsikkaa, paahdettua pähkinää sekä ripaus minttua ja tammea.
Oivallinen viini rasvaiselle kalalle tai vaalealle lihalle.
Hinta: 38 €

Museum Reserva
Espanja

Täyteläinen, voimakas ja luonteikas tempranillo-rypäleestä valmistettu viini. Syvän tumman punainen ja
intensiivinen viini on kuin tehty tuhtien viinien ystäville. Mausteinen, paahteinen ja pitkä jälkimaku. Riista ja
poro metsäisin lisäkkein on tämän viinin ystävä.
Hinta: 41 €
Koko: 0,75
Alkoholi%: 14,0

La Milana (LUOMU)
Albet i Noya
Espanja

Tyylikäs, täyteläinen, tasapainoinen luomuviini jolla silkkiset mutta voimakkaat tanniinit. Pitkä ja voimakas
jälkimaku. Upeassa tuoksussa tummia marjoja, mausteisuutta, lakritsaa, piipputupakkaa ja seetripuuta.
Riistan ja punaisen lihan ehdoton kumppani.
Hinta: 49 €
Koko: 0,75
Alkoholi%: 14,5

Santi Amarone della Valpolicella
Santi
Italia

Amaronen maku on täyteläinen, lämmin, runsas, kypsän kirsikkainen. Viinin väri on syvä, kirkas ja graniitin
punainen. Tuoksu on intensiivinen ja syvä, ja siinä voi aistia kuivatettuja rypäleitä, luumua, kanelia ja
neilikkaa. Jälkimaussa voi aistia paahdettua mantelia ja persikkaa. Voimakkaiden liharuokien ja juustojen
seuraksi arvokkaaseen seuraan kuin nakutettu.
Hinta 52 €

Bernardus Marinus 2007
Bernardus Winery, Upper Carmel Valley, Kalifornia
Yhdysvallat

Huikean intensiivinen ja täyteläinen, täynnä mausteisia tummia kirsikoita ja kypsää luumua. Silkkiset tanniinit
täydentävät pitkän jälkimaun. Vuoden 2007 Marinus on hyvin syvän purppuranpunainen. Kauniisti
kypsyneitä punaisia hedelmiä, mausteisuutta, seetripuuta ja hieman paahtunutta tammea.
Marinus valmistetaan neljästä perinteisestä Bordeaux-lajikkeesta, jotka viljellään Carmel Valleyn alueella
Kaliforniassa. Viinit kypsyvät erillään useita kuukausia tammessa ennen lopullisen sekoituksen tekemistä.
Viinitila on jaettu omiin palstoihin, riippuen maatyypistä ja suunnasta kohti aurinkoa. Jokaisella palstalla on
oma terroir, joka viljellään ja sato korjataan käsin, jotta voidaan varmistaa ainutlaatuisen ominaisuuksien
säilyminen ja kehitys. Bernardus toteuttaa perinteisiä Bordeaux:n menetelmiä viininvalmistuksessaan.
Bernarduksen tavoitteena on luoda viinejä, jotka leikittelevät makuhermoilla ja yllättävät mielikuvituksellaan.
Bernardus-viineillä on esikuvana Bordeauxn huippulaatuiset viinit. Omistaja Ben Pon haluaa valmistaa vain
poikkeuksellisen laadukkaita ja makumaailmaailmaltaan hämmästyttäviä viinejä. Rypäleet: Cabernet
Sauvignon 69%, Merlot 20%, Cabernet Franc 6%, Petit Verdot 5%.
Huikea viini punaiselle lihalle ja juustoille. Todellinen meditaatioviini.
Hinta: 69 €
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JÄLKIRUOKAVIINIT
Vistamar Late Harvest

Viña Vistamar, Limari Valley
Chile

Intensiivisen makean mausteinen, hunajaisen hedelmäinen, runsas, hieman sitrusmainen tuoksu.
Aromeiltaan läheisesti tuoksua seuraava maku on makea ja täyttää suun. Kuivattujen hedelmien runsaat
aromit hallitsevat makua. Monipuolinen jälkiruokaviini.
Hinta: 18 € / 0,38 l

ALKOHOLITTOMAT VIINIT
Karpalokuohujuoma alkoholiton
Kirpeän täyteläistä karpaloa käytetään perinteisesti tuomaan jaloihin juomiin makua ja luonnetta.
Karpalokuohun täysmehupitoisuus on 22 %, joten aito marjan maku poreilee siinä vahvana ja raikkaana.
Varhaisen syysaamun ja pikkupakkasen voi melkein tuntea kielellään.
Hinta: 6 € / 0,2 l
Alkoholi%: 0

Torres Natureo Red
Torres, Katalonia
Espanja

Kirsikanpunainen väri, tuoksussa granaattiomenaa, punaista herukkaa ja hieman vaniljaa. Rypäleinen maku
on runsas, pehmeä ja herkullisen hapokkuuden tasapainottama. Makeahko maku korostaa viinin
hedelmäisyyttä.
Hinta: 9 € / 0,38 l
Alkoholi%: 0,5

Torres Natureo White
Torres

Espanja
Vaalean viherkeltainen. Intensiivisen hedelmäinen ja kukkainen tuoksu, jossa sitruksia, persikkaa ja vihreää omenaa.
Raikas, pirteähappoinen, eloisa ja elegantti maku.

Hinta: 9 € / 0,38 l
Alkoholi%: 0,5

OLUET
Keisari Luomu (LUOMU)
Nokian Panimo Oy
Suomi

Luomu-oluen tuoksussa on sitrusmaista hedelmäisyyttä ja ruohomaisuutta. Suutuntuma on pehmeä ja
keskitäyteläinen. Maussa on suodattamattomalle oluelle tyypillistä makeutta ja pyöreää maltaisuutta.
Jälkimaku on viipyvä. Olut sopii nautittavaksi sellaisenaan. Ruokapöydässä se täydentää kala- ja
kanaruokien sekä salaattien makuja.
Hinta: 6 € / 0,5 l

AURORA NUUKSIO - NUUKSION KANSALLISPUISTO - nuuksio@auroranuuksio.fi

