
KLOCKARGÅRDEN 

Patriale Bianco Organic 
Årgång: NV   Druvor: Viognier, Chardonnay, Vermentino, Pecorino   

Karaktär: Fruktigt och friskt med toner av tropisk frukt, päron, färska örter och melon.  
Fin läskande eftersmak. 

Volym: 750 ml 

Piccini Prosecco Extra Dry 
Årgång: NV  Druva: Glera       

Karaktär: En torr prosecco med frisk syra som balanseras upp av inbjudande toner av  
persika och citrus. Torr, frisk syra med citrustoner.  

Volym: 750 ml 

Patriale Rosato Organic eller likvärdigt 
Årgång:NV  Druvor: Negroamaro, Nero d'avola, Montepulciano, Merlot   

Karaktär: Fruktig och balanserad med fin fräschör och inslag av hallon, jordgubbar och 
körsbär med fin längd och koncentration.  

Volym: 750 ml 

Patriale Rosso Organic 
Årgång: NV Druvor: Primitivo, Montepulciano, Nero d'avola, Merlot    

Karaktär: Fruktigt och smakrikt i en generös stil med inslag av mörka körsbär, choklad,  
örter och fat.  

Volym: 750 ml 

Vin går att beställa fram till 18.30. Därefter vid möjlighet.  Eposta förfrågan till 

info@klockargarden.nu eller skicka ett sms till 070 638 98 94. 



3 Finger Jack Old Vine Zinfandel 
Druva: Zinfandel      

Karaktär: Generös fruktig smak med en rostad fatkaraktär med inslag av plommon, blå-
bär, björnbär och vanilj.  

Volym: 750 ml 

Champagne Charles Montaine Brut   
Druvor: Pinot meunier, Pinot noir, Chardonnay   

Karaktär: Doft av mogna äpplen och plommon, men också av torkade örter. Ton av  
honung och apelsinskal. 

Volym: 750 ml 

Spinetta Rose di Casanova 
Druvor: Sangiovese, Prugnolo gentile      

Karaktär: Torr, frisk och fruktig rosé med massor med hallon, röda vinbär, färska örter  
och mineraler. Syran är markant och i eftersmaken kommer en mycket trevlig grapeton. 
 
Volym: 750 ml 

A Christmann Riesling 
Druva: Riesling      

Karaktär: Torr, lätt och frisk, ren, fruktig smak med inslag av lime och mineral, god  
eftersmak med lätt rökig ton. 

Volym: 750 ml 
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