
Blandlåda på Systembolaget 
Mallorcas Röda Viner – BS 78678-09 (966 kr) 

Läs mer på www.spiritavalon.com eller kontakta oss på info@spiritavalon.com eller 0730-283050 

Våra blandlådor består av utvalda viner från vårt 
sortiment och går att beställa hos Systembolaget 
med ett särskilt beställningsnummer (nr 7867809). 
Här vill vi ge dig chansen att prova vissa viner eller 
årgångar av viner som annars är svårt att få tag på 
och bara finns i våra restaurangsortiment. Du får 
dessa 6 flaskor till ett specialpris som oftast ligger 
under 1000 kr och är alltid billigare än att köpa 
vinerna separat. I denna låda har vi blandat några av 
våra röda favoriter från Mallorca som tillsammans 
visar upp öns unika druvor och ”terroir” och den 
bredd och kvalitet som finns hos vinerna från ön. På 
vår hemsida ”Vinklubben” kommer du också hitta 
du matchande recept till vinerna! 

 
(1 flaska) 

Gorgollassa 2016 
Ett vin som visar upp hur fantastiskt 
eleganta komplexa viner som kan 
göras av den unika mallorquinska 
Gorgollassa-druvan – ”Mallorcas Pinot 
Noir”. Tydliga mogna röda frukter 
(körsbär) med fin mineralitet i en lång 
elegant eftersmak. Vinet säljs enbart i 
vårt restaurangsortiment och har 
mycket låg nivå av sulfiter. Servera det 
ca 16-18° C tillsammans med ugnstekt 
eller grillad lamm, anka eller vilt-kött 
kryddade med medelhavsörter och 
grillade grönsaker. 
Druvor: 100% Gorgollassa 

 
 

(2 flaskor) 

Els Rojals 2013  
Högt uppe i bergen på Mallorcas 
högst belägna vingård så mognar 
druvorna till detta vin långsammare 
än på resten av ön. Årgång 2013 var 
en svår årgång och det är först nu 
som vinet mognat färdigt och visar 
upp sin fina frukt. Vingården Es 
Verger arbetar mycket naturligt och 
ekologiskt med extremt låga nivåer av 
sulfiter.  
Smaken är mycket fyllig med röd 
bärig frukt, lite kryddig pepprighet 
och mjuk vanilj från de gamla ekfaten 
samt en tydlig mineralitet från jorden. 
Vinet är torrt med mycket låg socker- 
och sulfithalt och med fin värme och 
hög syra som ger utmärkt fräschör 
och har mjuka balanserade tanniner 
Druvor: 47% Merlot, 48% Cabernet 
Sauvignon och 5% Mantonegro 

 
 

 
 

(1 flaska) 

Sió Negre 2015  
Ett av de mest populära vinena från 
Mallorca från öns äldsta vingård 
Bodega Ribas. Tidningen Livets Goda 
gav vinet hela 91 poäng och 
skrev: "Ett riktigt skönt vin med 
elegans, bra kraft, intensitet, 
koncentration och generös frukt av 
svarta körsbär, vinbär, plommon och 
björnbär". 
Årgång 2015 säljs endast i vårt 
restaurangsortiment medan vi nu 
säljer årgång 2016 hos SB. Årgång 
2015 kommer att utvecklas ytterligare 
och bli en av de bästa årgångarna som 
gjorts på flera år då den fått en extra 
dos av de äldsta Mantonegro 
druvorna som annars används till 
prestigevinet Ribas de Cabrera.  
Druvor: 60% Mantonegro, 25% Syrah, 
10% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon 

 
 

(1 flaska) 

Na Fiola Negre 2015 
Ibland är det enklaste det svåraste! 
Skickligheten hos en vinmakare syns 
oftast bäst i vad som går att göra 
med de yngsta druvorna. Detta vin är 
en mycket välbalanserad blandning 
från en av öns främsta ekologiska 
producenter baserad på Callet och 
Mantonegro samt kryddat med lite 
Tempranillo med kraft och tanniner 
från ekfatslagringen. En perfekt 
matchning till grillat nötkött mer 
smakrika höstgrytor. 
Druvor: 20% Callet,20% Mantonegro, 
20% Cabernet Sauvignon, 15% 
Tempranillo, 15% Syrah  och 10% 
Merlot  

(1 flaska) 

Trispol Negre Ecologic 2015 
Ett biodynamiskt odlat friskt komplext 
vin gjort med de äldsta 60 åriga Callet 
vinstockarna kombinerat med 40 åriga 
Cabernet och Syrah. Tydlig smak av 
röda frukter (körsbär) och grön 
örtighet och lite eukalyptus från alla 
de växter som växer i och kring 
vingården. 
Vinet har mycket låg nivå av endast 
naturligt förekommande sulfiter. 
Servera det ca 18° C tillsammans med 
ugnstekt lamm kryddade med 
medelhavsörter och grillade grönsaker 
eller helt vegetariska smakrika rätter. 
Druvor: 43% Callet, 40% Cabernet 
Sauvignon och 17% Syrah 


