
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga.  Alkohol võib kahjustada teie tervist.
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Kallis Bestwine’i sõber!

Aastalõpp on aeg koostööpartnerite ja kolleegide, sõprade ja lähedaste meelespidamiseks ja 
tänamiseks.

Oleme kokku kogunud hulgaliselt kingiideid teie abistamiseks ja inspiratsiooniks. Valikus on täiesti 
uusi veine, vanu lemmikuid, veidi kangemat kraami ja palju muudki, mis kingikotti sobiks ja 
saajale elamusterohkeid hetki pakuks.

Valitud jookidega aitame teil kokku sobitada Hispaania oliiviõli Malaga mägedest, Hacienda el 
Lince oliivisaludest, klassikalisi juustusid ja salaamisid Põhja-Itaaliast ning muid hõrgutisi. Uusimad 
üllatajad on meie enda Eestimaised gurmeetooted, mis valminud spetsiaalselt meile restorani 
Sesoon poolt. 

Meie usinad päkapikud pakivad kõik kingid soovi korral ka kaunitesse pakenditesse.
Soovime rahulikku jõuluootust!
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Tšiilist, Santiagost, lumisest Andide mäestikust tuleb uus alkoholivaba vein Sinzero Brut, 
mis meeldib kõigile kuivemat sorti vahuveini armastajatele. Veinivalmistajate nägemus 
on, et kõik inimesed saaksid koosviibimisi nautida. Veinide tootmisel eraldatakse 
alkohol ülejäänud veinist, säilitades kõige olulisemad karakterid: värv, tekstuur, 
aroomid, maitsed ja antioksüdandid. Sellel alkoholivabal vahuveinil on Chardonnay 
puuviljasus ja kerge mineraalsus, maitseprofiilis on tunda virsiku ja tsitrusenoodid, 
järgneb värske hape ja kandev järelmaitse. Fantastiline alkoholivaba alternatiiv!
Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon valis selle 2021.a parimaks alkoholivabaks 
vahuveiniks. 

KINKEKOMPLEKT:
Sinzero brut 2019, Sinzero, Maipo, Tšiili
Sinfonia Frizzante juust  
Bella di Cerignola oliivid kividega
Kinkekarp pakkimisega 

Kinkepaki hind: 27 €
 

Muretu tähistamine
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Brut 47 vahuvein on saanud nime Canella veinimaja asutamisaasta 1947 auks. 
Tegemist ei ole traditsioonilise prosecco’ga, vaid lisaks Glera viinamarjasordile on 
veinis kasutatud ka Chardonnay marju andmaks juurde komplekssust ja 
põnevust. Veinil on õlgkollane helk, mullid püsivad pikalt. Ninas on vahuvein 
hästi puuviljane. Hape on värskendav ja üldmulje heas tasakaalus.

KINKEKOMPLEKT:
Cuvée Spumante Brut 47, Canella, Friuli-Venezia Giulia, Itaalia 
Sinfonia Frizzante juust  
Bella di Cerignola oliivid kividega                
Taralli kreekerid 
Kinkekarp pakkimisega 

Kinkepaki hind: 23 €
 

Ilus ja kihisev
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Cremant on Alsace’i piirkonna vaste šampanjale. Valmistamismeetod on sama, 
vein läbib teistkordse kääritamise pudelis ja pika settel hoidmise perioodi keldris. 
Gustave Lorentzi kuiva Cremant d’Alsace’i tehakse kolmest viinamarjasordist: 
särtsakas ja puuviljane Chardonnay, lilleline ja elegantne Pinot Blanc, sügav ja 
marjasust lisav Pinot Noir. Ninasõõrmed püüavad klaasist kinni sidrunikoore ja 
mineraalsuse. Suus toimib vein värskendavalt ja söögiisu äratavalt, esikohal on 
õunad ja röstitud pähklid. 

KINKEKOMPLEKT:
Crémant d´Alsace Brut NV, Gustave Lorentz, Alsace, Prantsusmaa 
Sinfonia Frizzante juust  
Sesooni musta rosina sinep
Taralli kreekerid
Kinkekarp pakkimisega

Kinkepaki hind: 35 € 

Traditsiooniline
ja pidulik
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Trento DOC apellatsioon pandi paika 1993. aastal. Sellest ajast pärinevad ranged 
reeglid Põhja-Itaalias Dolomiitide jalamil klassikalisel meetodil vahuveinide 
tootmiseks. Teistkordne kääritamine toimub nagu šampanjalgi pudelis ja pikk settel 
hoidmine annab veinile vajaliku karakteri ja kvaliteedi. Trento DOC vahuveinide 
populaarsus kasvab mühinal!
Rotari Black Label Blanc de Blanc 2014 vahuveini valmistamiseks kasutatud 
chardonnay viinamarjad korjatakse Trentino piirkonna päikeselisematelt nõlvadelt 
ning vaid parimaist väljasorteeritud marjadest.  Veini on hoitud 48 kuud pärmisettel. 

KINKEKOMPLEKT:
Black Label Blanc de Blanc 2014, Rotari, Trento DOC, Trentino-Alto Adige, Itaalia 
ja kaks veiniklaasi
Kinkekarp pakkimisega

Kinkepaki hind: 38 € 

Tõusev täht
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Champagne Goutorbe-Bouillot on väike pereettevõtte aastast 1755 Damery külas, 
Marne maakonnas, otse Champagne’i südames. Nende Reflets de Riviere šampanja 
valmistamiseks on kokku segatud erinevate aastakäikude reservveine vahemikus 
1980-2016 ning on omakorda segu kolmest viinamarjasordist, suures osas Pinot 
Meunier, lisaks näpuotsaga Pinot Noir’d ja Chardonnay’d. Kuldkollase šampanja aroomis 
on tunda delikaatseid luuviljalisi, elav mull seguneb kreemja tekstuuriga ning loob 
pinnase tsitruselisteks lõppakordideks. Seda šampanjat toodetakse vaid 22000 pudelit 
aastas. 

Elegantne tähistamine
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KINKEKOMPLEKT:
Reflets de Riviere NV, Champagne Goutorbe 
Bouillot, Champagne, Prantsusmaa 
Pecorino juust trühvliga  
Trühvlisalaami 
Taralli kreekerid
Kinkekarp pakkimisega

Kinkekomplekti hind : 55 €

KINKEKOMPLEKT:
Reflets de Riviere NV, Champagne Goutorbe 
Bouillot, Champagne, Prantsusmaa 
Pecorino juust trühvliga  
Trühvlisalaami
Salame piccante  
Sesooni viigimarjamoos
Sesooni paprika-kreeka pähkli määre
Sesooni rosinasinep
Taralli kreekerid
Kinkekarp pakkimisega

Kinkekomplekti hind : 70 €



Selle konkreetse veini marjad tulevad Johannisbergi mäelt Rheingaust. Soojad 
suvekuud ja jahedad ööd vormivad värskusest pakatava veini. Korje toimub oktoobri 
lõpus, sõltuvalt suvest vahel ka novembri alguses. Vein on mõnda aega ka 
pärmisettel, et ümardada aromaatseid komponente ja saavutada head tasakaalu 
happe ja puuviljasuse vahel. Riesling on heleda värviga, sillerdava roheka helgiga. 
Lõhnas ja maitses figureerivad tsitruselised ja luuviljalilised nagu aprikoos, virsik ja 
melon. 

KINKEKOMPLEKT:
Classic Riesling 2020, Prinz von Hessen, Rheingau, Saksamaa
Salame finocchiona ehk fenkolisalaami
Piprad tuunikalaga     
Taralli kreekerid
Kinkekarp pakkimisega        

Kinkekomplekti hind : 29 €
 

Ajatu klassika
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Tambora tähendab eesti keeles ”kahe peaga” trummi. Tambora Godello on 
rohekaskollane ning kuldse varjundiga, puhas ja särav vein. Aroom on intensiivne ja 
ilmekas, valgete puuviljade, lille- ja botaaniliste nüanssidega. Maitselt on vein väga 
heas tasakaalus, lõppmaitses värske ja püsiv hape. Veini korjatakse käsitsi ja marju 
kääritatakse roostevabast terasest mahutites, samuti hoitakse veini 4 kuud 
kestakontaktis, mis annab veinile kreemise olemuse. 

KINKEKOMPLEKT:
Tambora Godello 2020, Vina Costeira, Ribeira, Hispaania 
Fior di Tartufo trühvlijuust
Sesooni paprika-kreeka pähkli määre
Salame Finocchio ehk fenkolisalaami
Taralli kreekerid
Kinkekarp pakkimisega

Kinkekomplekti hind : 35 €
 

Selged rütmid
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Antonio Garofoli alustas veinitopotmisege Marches juba 1871.a. Siit saigi alguse pikk 
perekondlik traditsioon. Tänaseks päevaks juhivad veinimaja neljas ja viies generatsioon – 
vennad Carlo ja Gianfranco Garofoli ning nende lapsed Gianluca, Caterina ja Beatrice. 
Pecorino on kohalik viinamarjasort Marche piirkonnast, millest saab puuviljase ja aromaatse 
veini, olles suurepärane kaaslane näiteks erinevate valgete kalade juurde. Aroomis ja maitses 
on tunda floraalsust ja mõnusat puuviljasust, pirni, ananassi, aniisi ning salveid. Vein on värske 
ja mineraalne, pika järelmaitse ja meeldiva happesusega.
Tema punane kaaslane Colle Ambro on veetnud aasta tammevaadis. Välimuselt intensiivne, 
lillaka varjundiga rubiinpunane. Külluslik ja püsiv aroom küpsetest punastest marjadest, tunda 
kirssi, ploomi ja kerget lagritsa mekki. Tegemist on hea struktuuriga keskmiselt täidlase 
veiniga, milles mahlakus põimub elegantsete pehmete tanniinidega.

KINKEKOMPLEKT:
Gale 2020, Falerio Pecorino DOC, Garofoli, Marche, Itaalia
Colle Ambro 2018, Rosso Piceno DOC, Garofoli, Marche, Itaalia
Kinkekarp pakkimisega

Kinkekomplekti hind : 28 €
 

Pikad traditsioonid
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Antonio Garofoli alustas juba 1871.a veinitootmisega, sest Marche piirkonda 
läbivate palverändurite ilmalikku vajadust veini järele oli vaja katta! Antica Osteria 
Rosso on Garofoli perefirma noorelt joomiseks mõeldud majavein, suurepäraselt 
libistatav segu Sangiovese ja Montepulciano marjast. Osteria Rosso on lillaka 
alatooniga rubiinpunane. Nii palju vürtsi ja marjast jõudu. Veinis on olemas ilus 
kirsisus, pehmed tanniinid ja hea tasakaal. Antica Osteria on igapäevaste Itaaliast 
inspireeritud kokkamiste kohustuslik kaaslane. On oma valik, kas panna vein patta 
või klaasi, sobib ta igal juhul mõlemisse.

KINKEKOMPLEKT:
Antica Osteria Rosso VDT, Garofoli, Marche, Itaalia
Sesooni glögisegu
Taralli kreekerid
Kinkekarp pakkimisega

Kinkekomplekti hind : 19 €
 

Jõuluvürtsid
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Marrenoni punane esindusvein sisaldab 70% Syrah’d ja 30% Grenache’i Cotes du 
Rhone’i kõrgematelt aladelt. Marjad saavad üleval hiljem valmis. Kolmveerand veinist 
õilistub 12 kuud tammevaadis, millest kolmandik on uued tammevaadid, ülejäänud 
korduvkasutatud. Veini sügavalt rubiinpunane värv reedab veini kontsentreeritust. 
Lõhnas leiab küpsed moosised marjad läbipõimituna tubakahõngust. Esmalt meenutab 
veiniaroom tumedaid kirsse. Suus on vein täidlane ja mahlakas, tunda võib tammest 
tulenevat naha ja mustade oliivide lõhna. Veini tanniinid on sametised ja pehmed, 
heas tasakaalus, happed ilusti integreeritud, kestab pikalt.

KINKEKOMPLEKT:
Grand Marrenon 2018, Marrenon, Cotes du Rhone, Prantsusmaa
Fior di Tartufo trühvlijuust
Salaami trühvliga
Sesooni rosinasinep
Taralli kreekerid
Kinkekarp pakkimisega

Kinkekomplekti hind : 36 €
 

Kõrged marjanoodid
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Selle kõige taga on naiselik ja elegantne omanimelise veinimaja omanik Victoria 
Ordonez. Tema tempranillo viinamarjasordist valmistatud Zetian on orgaaniline vein, 
mille nimi on veinile pandud kunagise Hiina keisri konkubiini järgi, kellest hiljem sai 
esimene Hiina keisrinna. Tol ajal ei kujutatud naissoost imperaatoreid ettegi, tema 
aga trooniti ning ta oli rahva seas väga populaarne. Vein tuleb Montes de Toledo 
mägede ning Las Tablas de Daimiel rahvuspargi vanadelt viinapuudelt. Vein on tume 
rubiinpunane, violetse helgiga. Aroomis ja maitses on tunda mooruspuu marju, 
kirsisust, India vürtside segu ning nahka.

KINKEKOMPLEKT:
Zetian 2020, Victoria Ordonez, Castilla La Mancha, Hispaania
Sinfonia Vino rosso juust
Salame piccante
Sesooni rosinasinep
Taralli kreekerid
Kinkekarp pakkimisega 

Kinkekomplekti hind: 29 €

Naiselik ja orgaaniline
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Van Zellers & Co veinimaja on asutatud 1780. a ja on üks vanimaid portveinitootjaid 
Douro piirkonnas. Alates 2007 on veinimaja taas perekond van Zellerite käes ning uue 
generatsiooni portveinid on piirkonnas jälle esirinnas.

Van Zeller Vintage Port 2015, Douro, Portugal 73.40 €
Tegemist on enam kui 25 erineva traditsioonilise viinamarjasordi seguga – « field blend » või 
eestipärasemalt « põllusegu ». Vein on granaatselt sügavpunane, aroomis ja maitses domineerivad 
kontsentreeritud põldmarjad, mustad kirsid, sõstrad ja ploomid. Elegantselt puuviljane ja struktuurne. Veinil 
on elav puuviljasus ja väga hea arengupotentsiaal. Vintage on aastakäigu portvein, mida valmistatakse ainult 
headel aastatel. Vaadis küpseb see kaks aastat ja edasine küpsemine toimub pudelis. Pudelis küpsedes tekib 
veinisete, mistõttu tuleb seda dekanteerida. Joomiskõlbulikuks saavad need kuskil 8–10 aasta vanusena, 
kuid seda võib säilitada palju kauem – 40–50 aasta vanuseni.

Van Zeller Late Bottled Vintage Port 2015, Douro, Portugal 23.50 €
Late Bottled Vintage (tuntud ka kui LBV) on portveini stiil, mida toodetakse ühe aastakäigu veinist. LBV 
erineb Vintage portveinist selle poolest, et seda toodetakse tavaliselt igal aastal, mitte ainult erakordselt 
heaks tunnustatud aastatel. Portveini segus on kasutatud marjasorte Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta 
Barroca, Tinta Cão, Touriga Nacional. Maitses domineerivad mustikad ja teised mustad metsamarjad, mida 
saadab karamelline mesisus. Järelmaitse on pikk ja pehmelt tanniinne. 

Van Zellers & Co portveinid

14

k a n g e  a l ko h o l



Calvados Fine AOC Calvados, Normandia, Prantsusmaa 70cl 25.62 €
Fine Calvadosi toorainekasvatus käib kõik looduslikku rada pidi. Õunad raputatakse septembri keskel puudelt maha ja need 
laagerduvad hunnikutes 2 nädalat. Fine Calvados, mida on hoitud veidi üle kahe aasta kasutatud prantsuse  tammevaadis, on 
helekollaka tooniga. Lõhn on delikaatne, värskelt puuviljane ehk pungil õuntest ja pirnidest. Röstine ja vaniljene pool on ainult 
kergelt aimatav. Tegemist on delikaatse ja nüansirohke joogiga, mis on sobilik külmal ajal hingesoojendajaks ning suurepärane 
kokteili algmaterjal. Kohalikel tõelistel normandidel on komme noort kalvadosi õhtusöögi käikude vahele pitsiga juua, et seedimist 
hõlbustada ja maos järgnevatele hõrgutiste jaoks ruumi teha. Traditsiooni nimi on le Trou Normand ehk tõeline normandlane.

Reserve Calvados AOC Calvados Domfrontais, Comte Louis de Lauriston, Normandia, 
Prantsusmaa 70cl 36.23 €
Domfrontais´ alampiirkonna omapäraks on suur pirnide osakaal, minimaalselt 30%. Pirne on 50 erinevat sorti. Graniitpinnasel 
kiduralt kasvavad pirnipuud elavad kuni 300 aastaseks ja nendelt käsitsi korjatud saak annab kohalikule kalvadosile unikaalsust 
kõvasti juurde. Lauriston hoiab oma calvadose eelnevalt Bordoo veinimajades kasutusel olnud tammevaatides, mis uuesti seest 
lihvitakse ja röstitakse. Kasutusel on kolme röstiastmega tammetünne, et saavutada ümaramat tulemust. Iga kahe aasta tagant 
valatakse laagerduv kalvados vaadist vaati edasi ja lendunud osa asendatakse vanema reservbrändiga. Réserve Calvados veedab 
tammes üle kolme aasta. Värske õunasus on muutunud küpseks õuna ja pirnikarakteriks. Lisandunud vürtsid ei ole 
kõikehõlmavad. Vanilje, kaneel ja puiduröst on reservveini tunnusteks. Lõppakord on happene ja kuiv.

Calvados VSOP, AOC Calvados Domfrontais, Comte Louis de Lauriston, Normandia, 
Prantsusmaa 70cl 47,15 €
VSOP ehk Very Special Old Pale on segu 5-12 aastat tammes laagerdunud jookidest. Jooki klaasis aeglaselt liigutades on näha 
kuidas klaasi pinnal see aeglaselt allapoole valgub. 40% algmaterjalist on õun, ülejäänu erinevad pirnisordid. Vaadis asetleidva 
oksüdatsiooni käigus muutub värske õuna maitse küpsetatud ahjuõunaks, millele on justkui kaneelipulk sisse pistetud. Happesus 
on endiselt kaunis. Jook on vürtsikas, ümar ja tulise lõpuga. Tanniinirohke struktuur pärineb nii õuna- ja pirnikoortest kui 
tammevaadist. Finaali moodustab tolmune mineraalsus.

Comte Louis de Lauriston 
Calvados’id
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Waris Hubert Thesa Ratafia karbis 58.77 €
Waris-Hubert šampanjamaja asub Côte des Blancs´is, Avize’i külas Grand Cru 
aladel. Täna toimetab majas neljas põlvkond – Stéphane ja Olivier Waris, kes 
valmistavad isikupäraseid Grand Cru ja Premier Cru šampanjasid. Champagne 
Grand Cu küla Aÿ viinamarjaistanduste keskmes peitub perekonna aare: Thesa 
Ratafia. Kangestatud vein on tehtud 100% Pinot Noir viinamarjast, karakterilt 
mesine, marmelaadiste nootidega ja kergelt aprikoosine. Maitses on tunda ka 
magusaid vürtse, mis tulenevad kolme aasta pikkusest vaadilaagerdusest.
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Šampanja
peidetud pärlid



Pakime teile meelepäraseima vahuveini eraldi või rätseplahendusena karpi koos 
teie poolt valitud gurmeetoodetega.

Cuvée Brut 47 NV, Canella, Friuli-Venezia Giulia, Itaalia 8.30 €

Cava Gran Reserva Brut Vintage 2014, Segura Viudas, Penedes, Hispaania  11.03 €

Crémant d´Alsace Brut NV, Gustave Lorentz, Alsace, Prantsusmaa  19.32 €

Majorat Riesling Sekt Brut 2018, Reichsgraf von Kesselstatt, Mosel, Saksamaa 20.90 €

Reflets de Riviere Brut NV, Goutorbe Bouillot, Champagne, Prantsusmaa  36.65 €

See õige kihisev!
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Pakime selle õige eraldi või koos teie poolt valitud gurmeetoodetega 
kinkekarpi.

Classic Riesling 2020, Prinz von Hessen, Rheingau, Saksamaa  12.50 €

Gale 2020, Falerio Pecorino DOC, Garofoli, Marche, Itaalia 11.87 €

Tambora Godello 2020, Vina Costeira, Ribeira, Hispaania  12.39 €

Valged veinid jõululauale!
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Pakime teile sobivaima kinkekarpi eraldi või koos gurmeetoodetega.

Grand Marrenon 2018, Marrenon, Cotes du Rhone, Prantsusmaa  14.39 €

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2016, Il Conventino, Montepulciano, Itaalia  24.12 €

Zetian 2020, Victoria Ordonez, Castilla La Mancha, Hispaania  10.82 €

Colle Ambro 2018, Rosso Piceno DOC, Garofoli, Marche, Itaalia 11.87 €

Punaveinid ideaalse 
õhtusöögi õnnestumiseks!
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Viigimarjamoos        4.50 €
Valmistatud mõnusalt küpsetest viigimarjadest, mis 
on kasvatatud Lõuna-Itaalia Puglia regiooni farmerite 
poolt. Päikesepaiste ja ideaalne kasvukliima on 
nendest marjadest teinud mõnusad mahlakad ja 
lihavad viljad, mille keetmisel mesiselt magus maitse 
hästi esile tuleb. Toodet on hea serveerida erinevate 
juustude või muude soolaste toitudega.    

Pirnimoos 4.50 €
Pirn Williams´i moos on väga õrna maitse ja lõhnaga 
juustumoos. Pirnid tulevad puudelt, kus päike on 
küpsetanud need võimalikult magusaks, nii et 
viljadest moosi tegemiseks on lisatud minimaalselt 
suhkrut. Ideaalselt määritav, kuid sisaldab ka 
mõnusaid viljalihaseid tükikesi.  

Rohelised oliivid kividega 3.90 €
Bella di Cerignola on üks maailma suurimatest 
lauaoliivisortidest, mis kasvab vaid Cerignola 
territooriumil Lõuna – Itaalias, Puglias. Sealne kliima, 
viljakas ja mineraaliderikas pinnas ja tuul aitavad 
kaasa oliivide erilisele kasvule. Need oliivid on 
ideaalsed snäkid aperitivo lauale.

Paprikad tuunikalaga 6.90 €
Minipaprikad on korjatud just õigel ajal, et need 
”koos päikesega” purki panna. Täidiseks imemaitsev 
tuunikalamääre. 

Trühvlisasa  6.40 € 
Musta trühvli paté, mis peamiselt valmistatud 
šampinjonidest ning sisaldab 13% trühvlit. Sobib 
ideaalselt pitsade lisandiks, värskele pastale, 
gnocchidele, raviolidele, saiale ja kreekeritele.  
Mustad trühvlid, mida selles salsas on kasutatud 
pärinevad Piemonte maakonnast, Itaaliast.  
                         
Simonini picante 6.90  € 
Simonini  vinnutatud salaamid on valmistatud 
parimast lihatoorainest kombineerides seda soola, 
vürtside ja looduslike maitsetega. Pikaajaline ja 
järkjärguline kuivatamine, mida jälgitakse hoolikalt 
kõrgethnoloogiliste süsteemide abil, annab neile 
"keldri aroomid ja maitsed", mis iseloomustavad 
parimat Itaalia soolatud liha. 

jätkub..

Itaalia gurmeetooted
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Finocchiona salaami 5.50 €
Finocchiona lugu sai alguse keskajal, kui must pipar oli väga  
kõrge hinna ja vähese saadavusega. Kohalikud lihunikud asendasid 
selle metsiku apteegitilli seemnetega ja sellest sündis imeline 
toode, mis tänaseks on Toscana gastronoomilise kultuuri 
suursaadik maailmas. 

Salame tartufo 6.50 € 
Subissati on Toskaana väiketootja, kes valmistab oma tooteid 
suure kire ja pühendumusega. Salame al Tartufo Subissati on 
toodetud eranditult Itaalia päritolu kõrgekvaliteedilisest lihast, kus 
valitseb mõnus trühvlite maitse ja aroom. Valmistamisel ei 
kasutata nitriite. 

Salame picante 4.50 €
Vürtsikas salaami on valmistatud eranditult Itaalia päritolu lihast, 
tüüpilise vürtsika maitsega, mis on õrnalt maitsestatud tšillipipraga. 
Tugeva, kuid mitte soolase maitsega, ilma happeliste nootideta. 
Tootes ei ole kasutatud säilitusaineid. 

Sinfonia Frizzante juust  4.90 €
Juustu valmistamisel on kasutatud kuulsat Veneetsia vahuveini 
Prosecco DOC, seda hinnatakse viinamarjade aromaatsuse tõttu, 
mis toovad juustule juurde iseloomulikke noote valgetest lilledest, 
rohelistest õuntest ja virsikust. Juustu on laagerdatud minimaalselt 
4 kuud ning seejärel lõppviimistlusena hoitud Prosecco veinis, et 
see mõnusa ja kerge maitsebuketti lisaväärtusena kaasa saaks. 

Sinfonia punase veiniga  4.90 €
Punases veinis laagerdunud juust sai legendide järgi oma sünni 
esimese maailmasõja ajal kui kohalikud Veneto farmerid 
püüdsid vaenlase eest peita oma juustukerasid ja kasutasid 
selleks oma viinamarja partsu, mille alla kerad peideti. Hiljem 
avastasid, et see oli andnud tootele täiesti uue ja huvitava 
nüansi, mille tulemusena sündisidki veinis “uputatud" juustud. 
Maitselt mahedad kuid maitsetugevus varieerub. Mida 
väliskestale lähemal, seda tugevamalt on punaveini nüansse 
tunda. Samuti on vein andnud juustukerale imelise punase 
välisvärvi.  
   
Fior di tartufo 6.50 €
Lehmapiimast valmistatud juustul on harmooniline trühvlimaitse 
ja  trühvlilõhn. Juustul on helekollane õlekarva baas, maitselt 
on õrn ja meeldiv ning lisandina kasutatud musta trühvlit.

Pecorino trühvliga  5.90 € 
Rocca Toscana juust trühvliga on Pecorino juust, mis 
valmistatakse kasutades vanu piimatoodete retsepti. Antud 
Pecorino toodetakse kohalike talude lambapiimast. 
Valmistamise ajal lisatakse juustule musta trühvlit, mis annab 
sellele tüüpilise aroomi. Trühvlitega Pecorino on valge 
õlgkollase värvusega, mille sees on nähtavad musta trühvli 
tükid. Juustu tuleb maitsta puhtalt, et mõista lamba piima ja 
trühvli suurepärast kombinatsiooni ja õrna peent maitset.

Itaalia gurmeetooted
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Viigimarjamoos  4.50 €
Eriti maitsev küpsete hallitusjuustudega nagu näiteks camembert, dolce gorgonzola, 
sobib hästi ka kõvade juustude ja linnuliha juurde. 

Paprika-kreeka pähkli määre 4.50 €
Vegan määre, sobib hästi bruschetta katteks, grissinide juurde, samuti kõvade 
juustude ja kergemate sinkidega.

Rosinasinep 3.50 €
Sobib kõikide juustu tüüpidega, samuti linnuliha ja rasvasemate kaladega nagu 
heeringas ja lõhe. 

Glögisegu 5.50 €
Koosneb jõuluvürtsidega maitsestatud siirupist, kuivatatud puuviljadest, pähklitest, 
mandlitest, lisatud tsitrusekoort ja ingverit. Ühe purgi sisu ideaalne segada ühe 
pudeli veiniga. Sobib ka lisandiks jäätise või jõulusaiade kõrvale. 

Gurmeetooted 
kohvik Sesooni köögist
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Finocchiona salaami 5.50 €
Finocchiona lugu sai alguse keskajal, kui must pipar oli väga  
kõrge hinna ja vähese saadavusega. Kohalikud lihunikud asendasid 
selle metsiku apteegitilli seemnetega ja sellest sündis imeline 
toode, mis tänaseks on Toscana gastronoomilise kultuuri 
suursaadik maailmas. 

Salame tartufo 6.50 € 
Subissati on Toskaana väiketootja, kes valmistab oma tooteid 
suure kire ja pühendumusega. Salame al Tartufo Subissati on 
toodetud eranditult Itaalia päritolu kõrgekvaliteedilisest lihast, kus 
valitseb mõnus trühvlite maitse ja aroom. Valmistamisel ei 
kasutata nitriite. 

Salame picante 4.50 €
Vürtsikas salaami on valmistatud eranditult Itaalia päritolu lihast, 
tüüpilise vürtsika maitsega, mis on õrnalt maitsestatud tšillipipraga. 
Tugeva, kuid mitte soolase maitsega, ilma happeliste nootideta. 
Tootes ei ole kasutatud säilitusaineid. 

Sinfonia Frizzante juust  4.90 €
Juustu valmistamisel on kasutatud kuulsat Veneetsia vahuveini 
Prosecco DOC, seda hinnatakse viinamarjade aromaatsuse tõttu, 
mis toovad juustule juurde iseloomulikke noote valgetest lilledest, 
rohelistest õuntest ja virsikust. Juustu on laagerdatud minimaalselt 
4 kuud ning seejärel lõppviimistlusena hoitud Prosecco veinis, et 
see mõnusa ja kerge maitsebuketti lisaväärtusena kaasa saaks. 



KINKEKOMPLEKT:
Hacienda el Lince oliivõli 500 ml
Giuliano Tartufi risotoriis trühvliga 350g
Fior di Maso Parmiggiano Reggiano 300g

Kinkekomplekti hind : 34 €

Kulinaarsed
elamused
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Hacienda el Lince oliivõli 500 ml 12.90 €
Hacienda el Lince oliivõli 750 ml 18.90 €

KÄSITÖÖÕLI TRADITSIOONILISEL MOEL
Oliivisalud võtavad Hacienda el Lince maadest suurima osa. Ligi paarisaja-aastastele 
oliivipuudele sobivad Montes de Malaga mägede kliima ja pinnas ning saaki saadakse aastas 
kokku u 30 tonni. Peamised kasvatatavad oliivisordid on “Picual”, Hojiblanca”, “Manzanilla” 
ja “Verdial”.

Oliiviõli toodetakse Hacienda el Lince’s traditsioonilisel moel - käsitsi korjatud oliivid 
kogutakse kokku ning viiakse koheselt oliiviveskisse, kus neist esimese külmpressimise teel 
saadakse kõige kasulikum õli. Kuna oliivid hakkavad kohe peale korjamist kaotama 
kuivamise tõttu nendes sisalduvaid kasulikke aineid, on korjatud saagi veskisse jõudmise 
kiirus õli kvaliteedi seisukohalt äärmiselt tähtis. Siin on kvaliteetse õli tootmisel väikestel 
õlitegijatel eelis suurtootjate ees - väiksemaid oliivikoguseid on võimalik kiiremini ja 
paindlikumalt oliiviveskisse toimetada ning oma käsitööõli head kvaliteeti kontrollida ja 
tagada.

Hacienda el Lince õlid
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Veinikasiino on lõbus ja hariv seltskonnamäng, mille käigus õpitakse tundma viinamarjasorte ja nende 
omadusi ning peamisi veiniriike ja nende eripärasid.
Mängujuhilt ehk diilerilt saadud teoreetiliste teadmiste ja degusteerimisel kogetu ühendamisel teevad 
mängijad panuseid ning koguvad väärtuslikke žetoone. Võidab see, kes kogub kõige rohkem žetoone.

Mäng sobib nii väga heade veiniteadmistega inimestele kui alles algajatele
veinihuvilistele, kuna mängu saab mängida väga erinevates raskusastmetes ja variatsioonides.

Veinikasiino hind ühele inimesele 50 € / in. 
Miinimum inimeste arv 10 inimest. Väiksemate selstkondade puhul küsi eraldi pakkumist.

Veinikoolitus on meie sommeljee poolt läbiviidav loeng-degustatsioon, mille teema ja raskusastme saate 
ise valida.

Koolituse käigus omandavad osalejad huvitavaid teadmisi veinimaailmast, degusteerivad valitud teemaga 
seotud veine ja õpivaid neid lahti mõtestama.

Veinikoolituse hind ühele inimesele 40 € / in. 
Miinimum inimeste arv 10 inimest. Väiksemate selstkondade puhul küsi eraldi pakkumist. 

VEINIKASIINO

VEINIKOOLITUS

25

V E I N I K AS I I N O  &  V E I N I KO O L I T U S



Must kinkekarp kahele veinile 4.90 €
Must kinkekarp ühle veinile 3.90 €
Must suur kinkekarp  7.90 €
Kinkekott must / punane            1.90 €

Vali oma kingitustele 
ka kaunis pakend!
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Lisainfo saamiseks ja kingituste tellimiseks võta meiega ühendust 
kirjutades joul@bestwine.ee või helistades +372 559 86918.

Kingitused on võimalik kätte saada Bestwine poest või tellida endale 
sobival aadressil. Alates 100 € ostust on kohaletoimetamine tasuta.

Bestwine veinipood 
Kentmanni 6
E-L kell 11–21
P kell 15–21

Meie sommeljeed ootavad teid!


