
Winemakers dinner med Domaine Saint Prefert, Chateauneuf-du-Pape / Isabel Ferrando

Torsdagen den 5 maj på Tvåkanten kl 18:45

Vi börjar kl 18:45 med lite bubbel

19:00 middag

Vi kommer att prova Isabel Ferrando fyra bästa viner tillsammans med en avsmakningsmeny om fem rätter.

Pris 1795-

Mer om Domaine Saint Prefert / Isabel Ferrando

Isabels karriär i vinbranschen började med att hon som bankir lånade ut pengar till vinmakarna i

Chateauneuf-du-Pape. 2002, när chansen kom att köpa Domaine Saint Prefert från familjen Serre så slog hon

till Familjen Serre har gjort viner på marken sedan 1930 talet, då var domainen endast 13,2 Ha.

Det är speciella viner som skapas på Domaine St Prefert. Isabel har nära relation med legendaren Henri

Bonneau och superönologen Phillippe Cambie, något som naturligtvis hjälpt henne att nå den höga nivån hon

är på. Isabel vinifierar alla parceller separat i cementank, men använder även några begagnade barriquer.

Isabel har hela tiden gjort allt ekologiskt men från 2019 så odlar hon även med biodynamiska metoder.

Stockarna på vingården är gamla, vissa Grenachestockar är mer än 70 år.  Hon har även en plätt med

original-Mourvedre planterad 1920.

Isabel Ferrandos viner anses idag vara bland de bästa i världen och hon imponerar på många vinskribenter

med sin finess, elegans och framför allt att vinerna har en fantastisk terroir känsla.

Colombis 2019. 96-99 points

"One of my favorite wines in the world, the Châteauneuf du Pape Colombis is all old vine Grenache from the

Colombis lieu-dit located on the western side of the appellation. The 2019 sports a healthy ruby/purple color

as well as a classic Grenache bouquet of black raspberries, herbes de Provence, peppery spice, and flowery

incense. Already complex, it’s full-bodied, has a wonderful sense of purity, beautiful tannins, and a great

finish. This is power paired with elegance, and few wines do it so well. It’s going to drink beautifully for

15-20+ years."

Jeb Dunnuck

October 2020

Bokning sker via epost eller telefon

restaurang@tvakanten.se

031 – 313 33 36

Vänligen meddela eventuella allergier i samband med bokning, betallänk kommer att skickas per epost efter

bokning.

Avbokningsvillkor tillämpas

mailto:restaurang@tvakanten.se

