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TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA .

ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

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 Itaaliast, paté’sid Prantsusmaalt, Relanghe šokolaadi- ja pähklimaiustusi
Piemontest ning muid hõrgutisi. Meie usinad päkapikud pakivad kõik kingid soovi korral ka
kaunitesse pakenditesse.
Soovime rahulikku jõuluootust!
Teie Bestwine
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Šampanja ja vahuveinid

See õige šampanja
Bestwine’i valikus on laialdaselt šampanjasid, väga erinevatelt tootjatelt üle terve
Champagne maakonna. Need on kõik käsitöönduslikud väiketootjad, kelle käes on
kontroll ja ülevaade viinamarjade kasvatamisest, veinivalmistamisest pudeldamiseni.
Kõike tehakse ise ja südamega! Seekordses jõulukataloogis G. Richomme Cote de
Sezanne’ist, Waris-Hubert Cote des Blancs’ist, Goutotorbe-Bouillot Valle de La Marne’ist.

G. Richomme „L’Originelle“ Brut NV, Champagne, Prantsusmaa
G. Richomme „L’Egrappée“ Brut NV, Champagne, Prantsusmaa
Waris-Hubert „Estence“ 1er Cru 2015, Champagne, Prantsusmaa
Goutorbe-Bouillot „Noir Coteaux“ Brut NV, Champagne, Prantsusmaa
Sophienwald® šampanjapokaal

35.67 €
41.27 €
41.97 €
42.67 €
57 €
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Šampanja ja vahuveinid

See õige mõõt
Küsimus ei ole „kas“ vaid mis mõõdus šampanjapudelit on vaja. Kas soov on tähistada
pisut suuremas või intiimsemas ringis. Pointillart Leroy Montagne de Reims’i Premier cru
põldudelt tulev „Descendance“ on omaniku ja veinimeistri Juliette’i käe all saanud
naiseliku ja elegantse käekirjaga. Valle de La Marne’ist pärit Goutorbe-Bouillot omanik ja
veinimeister Bastien rõhutab, et tema veinid tuleb alati avada varem, et nad saaksid
hingata – niivõrd suured on tema šampanjad! Tootjad ja veinid on väga eriilmelised,
tuleb vaid oma maitse üles leida.
Pointillart-Leroy „Descendance“ 1er Cru Brut NV,
Champagne, Prantsusmaa 37,5 cl
Champagne Pointillart-Leroy „Descendance“ 1er Cru Brut NV,
Champagne, Prantsusmaa 75 cl
Champagne Goutorbe-Bouillot „Reflets de Riviere“ Brut NV,
Champagne, Prantsusmaa 75 cl
Champagne Goutorbe-Bouillot „Reflets de Riviere“ Brut NV,
Champagne, Prantsusmaa 150 cl
Sophienwald® šampanjapokaal

27.93 €
37.77 €
37.77 €
83.97 €
57 €
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Šampanja ja vahuveinid

Pidu igast ilmakaarest
Igaühel oma! Kas õige kihisev on meie uhiuue tootja Soligo kuiva stiiliga Prosecco, tuntud
headuses, kuid uues kuues Segura Viudas Cava Gran Reserva Brut Nature, järjest
trendikam Trento DOC, justkui jõuludeks loodud Saksa Sekt või hoopis mõni Prantsuse
Crémant. Kõigil neil oma ilus lugu.
Canella „Cuvée 47“ Spumante Brut NV, Friuli-Venezia Giulia, Itaalia
Soligo „Col de Mez“ Prosecco Superiore Valdobbiadene Brut NV, Veneto, Itaalia
Segura Viudas Cava Gran Reserva Brut Nature 2015, Penedes, Hispaania
Rotari „Cuvée 28+“ Blanc de Blancs Brut NV , Trento DOC, Itaalia
Antech „Grande Cuvée“ Brut 2019, Limoux, Prantsusmaa
Reichsgraf von Kesselstatt „Majorat“ Riesling Brut 2018, Mosel, Saksamaa
Gustave Lorentz Cremant d’Alsace „Zero Dosage“, Alsace, Prantsusmaa

9.03 €
11.87 €
12.18 €
13.62 €
14.49 €
20.97 €
23.07 €
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Šampanja ja vahuveinid

Pidulikkust luues
Meie uusim, modernse stiiliga proseccomaja tuleb Soligo külast. Col de Mez nimeliselt
nõlvalt pärit Valdobbiadene Superiore ja orgaanilistelt põldudelt pärit „Biologico“ on
saadaval pidulikus hooajale kohases karbis.

Soligo „Biologico“ Prosecco Brut NV, Veneto, Itaalia Orgaaniline! Kinkekarbis!
Soligo „Col de Mez“ Prosecco Superiore Valdobbiadene Brut NV, Veneto, Itaalia

11.17 €
11.87 €

Kinkekarbis!
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Šampanja ja vahuveinid

Tõusev täht
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 Blancs 2014 vahuveini valmistamiseks kasutatud
Chardonnay viinamarjad korjatakse Trentino piirkonna päikeselisematelt nõlvadelt ning
vaid parimaist väljasorteeritud marjadest. Veini on hoitud 48 kuud pärmisettel.

KINKEKOMPLEKT

26.15 €

Black Label Blanc de Blancs 2014, Rotari, Trento DOC, Trentino-Alto Adige, Itaalia ja kaks veiniklaasi
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Veinid

Itaalia ilu!
Nooblid ja väärikad valikud Piemontest ja Toskaanast! Nii sarnased, kuid nii erinevad
toskaanlased – hingelt maalähedased traditsionalistid Il Conventino veinimajast, kelle
au ja uhkus on nende Vino Nobile ja suursugusest Tommasi veinimajale kuuluvast
Podere Casisano veinimajast, kus elu keerleb Brunellode ümber. Või hoopis veinide
kuningas Barolo Villa Giada veinimajalt, veinimeister Andrea Faccio käe alt, kes
varasemalt on meid rõõmustanud oma barberadega, nüüd siis aeg Nebbiolo ja Barolo
käes!
Il Conventino, Vino Nobile Riserva, Toskaana, Itaalia 2017 Orgaaniline!
Villa Giada Barolo 2018, Piemonte, Itaalia
Casisano Brunello di Montalcino 2017, Toskaana, Itaalia
Sophienwald® Burgundia punase veini pokaal

25.17 €
31.47 €
45.47 €
57 €
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Veinid

Kõikjalt Itaaliast
sinu jõululauale!
Ei saa üheselt mõista terminit „Itaalia vein“! Kõikjalt üle saapamaa tuleb nii
eriilmelisi veine, igaüks vastu rinda tagudes uhke just oma kodukandi üle. Ja just nii
peabki! Meil on nii hea meel mööda laiuskraade üles-alla liikudes sulle just seda õiget
veini pakkuda.

Feudo Arancio „Cantadoro“ 2018, Sitsiilia
Poggio Al Tufo „Rompicollo“ 2019, Toskaana
D’Angelo „Sacravite“ 2020, Basilcata
Villa Girardi „Bure Alto“ Valpolicella Classico Superiore 2019, Veneto
Masseria Surani „Heracles“ Primitivo di Manduria, Puglia

10.75 €
11.87 €
13.23 €
13.97 €
15.09 €
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Veinid

Armastusega Venetost
Iidsest ajast armunute linnaks peetud Verona ümber laiuvas Venetos valmivad väärikad
punaveinid. Tommasi perekonnale kuuluv butiikveinimõis valmistab neid südant soojendavaid
ning sametpehmeid veine hoides au sees piirkonnale omaseid veiniviljelustraditsioone.
Tulemuseks on mõrkja šokolaadi ja musta pipra maitsenootidega joogid, mis kütavad kirgi ka
kõige külmemal talveõhtul.

Villa Girardi „Bure Alto“ Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2018, 75 cl
Villa Girardi „Bure Alto“ Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2018, 150 cl

16.77 €
44.73 €

Magnum puidust karbis!
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Veinid

Hedonism Sitsiilia moodi
Feudo Arancio väärikas punavein Hedonis pärineb Sitsiiliast, imepisikesest Sambuca
di Sicilia apellatsioonist, kus tänu merepinnast kõrgemale positsioonile on pisut
jahedam õhk, samas viinamarjad küpsevad päikese käes perfektsuseni. Pärast
kääritamist suundub vein uutesse tammevaatidesse 12 kuuks. Seejärel suunatatakse
seesama vein taaskord uutesse tammevaatidesse ja hoitakse seda seal jälle 12
kuud. Seega tekib unikaalne olukord, kus vein on 2 x 12 kuud olnud uutes
tammevaatides. Tulemuseks väga eriilmeline, külluslik ning sametine vein.
Hedonismi telgitagused on detaile täis!
Feudo Arancio „Hedonis“ Nero D’Avola Riserva 2015, Sitsiilia, Itaalia

34.65 €

Kinkekarbis!
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Veinid

Jõulud prantsuse moodi
Prantsuse klassikud ei vea kunagi alt! Nii valged kui punased, gastronoomilised on nad
kõik, olgu laual mereannid või linnuliha, siga, punane liha või hoopis verivorst. Valmistage
ise röstbiifi, tallekarreed, prantsuse võiga praetud kammkarpe, hõrku pardifileed või
kreemjat kanafrikasseed – järgnevad veinid on nende roogade kõrvale ideaalsed valikud.

Paul Jaboulet Ainé „Parallele 45 Rouge“ 2019, Rhone´i org, Prantsusmaa
Château Peyredon „Lagravette“ 2019, Bordeaux, Prantsusmaa
Saget La Perriere „Locus Cru Clisson“ Muscadet 2018, Loire’i org, Prantsusmaa
Gustave Lorentz „Evidence“ Pinot Noir 2020, Alsace, Prantsusmaa Orgaaniline!
Louis Max Macon „Milly Lamartine Clo Du Four“, Burgundia, Prantsusmaa

11.13 €
13.97 €
18.87 €
20.27 €
23.77 €
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Veinid

Jõulud. Hapukapsas.
Seapraad. Riesling!
Jõuluaja püha kolmainsus! Meie Saksa, Austria ja Prantsuse rieslingute rivist leiab
roakaaslase igale maitsele alates pehmelt puuviljastest ja mineraalselt kargetest kuni
võimsalt õliste eksemplarideni.
Reichsgraf von Kesselstatt „Schloss Marienlay“ Riesling Trocken 2021,
Mosel, Saksamaa
Prinz von Hessen „Classic Riesling“ 2021, Rheingau, Saksamaa
Gustave Lorentz „Cuvée Particuliere“ 2018, Alsace, Prantsusmaa
Domäne Wachau, Riesling Smaragd 2021, Wachau, Austria
Georg Breuer „Terra Montosa“ 2018, Rheingau, Saksamaa

13.97 €
14.67 €
19.85 €
20.97 €
31.47 €
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Veinid

Hispaania ja Portugali
parimad palad
Ridamisi uusi ja põnevaid veine Ibeeria poolsaarelt! Victoria Ordoneze naiselik Zetian on
universaalne punavein jõuluprae kõrvale. Võrdlemisi tundmatu veinipiirkonna Bierzo
sama tundmatu viinamarjasort Mencia võidab oma pehmusega koheselt kalgimagi
südame! Uus ja rohke valik erinevatest Portugali piirkondadest pakub avastamisrõõmu
veel pikalt.
Victoria Ordonez „Zetian“ 2020, Castilla La Mancha, Hispaania
Dominio de Tares „Cepas Viejas“ 2018, Bierzo, Hispaania
Barao de Vilar, Feuerheerd’s Reserve „Anchor Wine“ 2019, Douro, Portugal
Vinha Paz 2017 Tinto, Dao, Portugal
Quinta da Raza „Family Collection No 1“ 2019, Vinho Verde, Portugal Kinkekarbis!

10.82 €
23.07 €
10.82 €
15.33 €
29.30 €
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Veinid

Modernne ja luksuslik
Hispaania
Harva kui unistuse täitudes on kõik just nii nagu soovisid ja plaani saab ellu viia ilma
esialgset mõtet muutmata. Unistus oli luua miskit tavapärasest erinevat, erakordset
Rioja’t ja RODA on üks näide, kus unistaja soov jääbki reaalsusele peale. Kombineerides
innovatsiooni ja traditsioonid, oli RODA veinimaja esimene, kes taaselustas juba
80-ndatel piirkonna veinivalmistamise identiteedi ning seda kaasaegse nurga alt.
Kinkekarbi teine vein Corimbo I on pärit nende sõsarveinimajast La Horra Ribera del Duero
piirkonnas. Roda I 2007 ja Corimbo I 2010 on „back vintage’id“, mida eraldiseisvalt
enam müügil ei ole.
Roda I 2007 ja Corimbo I 2010 Kinkekarbis!

136.50 €

15

K ange alkohol ja glöggi

Van Zellers & Co. portveinid
Van Zellers & Co. veinimaja on asutatud 1780. aastal, kuigi ajalooandmed viitavad juba
aastale 1620, kui Van Zellerid sealkandis portveini tootsid. See on vanim endiselt
tegutsev portveinitootja maailmas. Alates 2007 on veinimaja taas perekond van Zellerite
käes ning uue generatsiooni portveinid on piirkonnas jälle esirinnas. Hetkel on eesotsas
14. generatsiooni esindaja Cristiano van Zeller, kuid ka 15. generatsioon on juba
aktiivselt kaasatud ja sirgub lisa!
Van Zellers & Co. Ruby, Douro, Portugal
Van Zellers & Co. Late Bottled Vintage Port 2015, Douro, Portugal
Van Zellers & Co. 10 Year Old Tawny Port, Douro, Portugal Kinkekarbis!

16.07 €
23.73 €
38.43 €
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K ange alkohol ja glöggi

Elegantseim Cognac
Perekond Ragnaud Sabourin tegutseb Cognac’i piirkonnas, Grande Champagne
„kuldses kolmnurgas” nii 35 hektaril viinamarjakasvatajana juba aastast 1850. Nende
perefilosoofia on käsitöönduslik konjak, „viinapuust eaux-de-vie’ni“: toota vaid
tippkvaliteeti, väga limiteeritud kogustes ja ainult oma kasvatatud viinamarjadest.
Nagu nad ise ütlevad: „Sel hetkel, kui peab hakkama viinamarju sisse ostma, on sellel
lool lõpp!”
Ragnaud Sabourin VSOP, Grande Champagne, Cognac, Prantsusmaa Kinkekarbis!
Ragnaud Sabourin XO, Grande Champagne, Cognac, Prantsusmaa Kinkekarbis!

62.97 €
129.47 €
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K ange alkohol ja glöggi

Südantsoojendav Armagnac
Castarede Armagnaci koja ajalugu viib meid tagasi „nelja musketäri“ ajastusse. Juba
14. sajandist leiab märkmeid Armagnaci kui olulise arstiravimi kohta, seda
nimetatakse lausa „igavese elu veeks“. VSOP on kaunilt ümar ja heas tasakaalus, pikk
tammelaagerdus lisab puuviljasele maitsele sügavust ja suitsunoote. XO on oi kui
võimas ja täidlane, kuid fantastiliselt nauditav, domineerib puuviljasus, ploomisus,
muskaatpähkel ja puidune vürts.
Castarede Armagnac VSOP, Armagnac, Prantsusmaa
Castarede Armagnac XO, Armagnac, Prantsusmaa

48.27 €
69.97 €
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K ange alkohol ja glöggi

Tõelised normandlased
Comte Louis de Lauristoni on pereettevõte, mis on pärjatud rohkete medalitega
kalvadosimaja. Asudes apellatsioonis Domfrontais lasub neil piirkonnast tulenev
kohustus kasutada segus suuremas koguses pirne, mis peegeldub kalvadosi pehmes
ja puuviljases sametises maitses muutes joogi äärmiselt elegantseks ja vägagi
nauditavaks. Tegemist on delikaatsete ja nüansirohkete kalvadosidega, mille
laagerdumine leiab aset eelnevalt Bordeaux veinimajades kasutusel olnud
tammevaatides. Vanusega muutuvad joogid küpseks, lisanduvad vürtsid, kaneel ja
vanilje.
Comte Louis de Lauriston Calvados Fine Domfrontais, Normandia, Prantsusmaa 26.57 €
Comte Louis de Lauriston Calvados Reserve, Normandia, Prantsusmaa Kinkekarbis! 38.47 €
Comte Louis de Lauriston Calvados VSOP, Normandia, Prantsusmaa Kinkekarbis! 48.97 €
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K ange alkohol ja glöggi

Metsik Tasmaania
McHenry pere destillatsioonikoda asub Tasmaania põhjaosas, Mount Arthuri mäe külje all –
Austraalia kõige lõunapoolsem ginitootmine. Teadaolevalt on tegemist üleüldse maailma kõige
lõunapoolsema perekondliku destillatsioonikojaga.
Tasmaania on muust maailmast ja tööstusest niivõrd eraldatud, et kõik tuuled, mis üle selle saare
puhuvad on juba poolel teel saastest vabanenud. McHendrydel on oma valdustes ka isiklikud
ülipuhtad lõppematute varudega veeallikad ning ärgem unustagem kohalikke taimi ja ürte, mida
ei leia kusagil mujal maailmas.

McHenry Distillery, Classic London Dry Gin, Tasmaania
McHenry Distillery, Federation Gin, Tasmaania

41.97 €
48.97 €
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K ange alkohol ja glöggi

Eluvee allikad
Nonino grappaperekond erineb teistest tootjatest niisama palju kui Nonino destillaadid üksteisest.
Nimelt on Nonino esimene, kes alustas sordipõhiste viinamarjadestillaatide villimist ning see jõul
tutvustame teile nende sordipõhisest rivist Merlot viinamarjast valmistatud tammelaagerduseta
grappat ja viieaastast väärikat Riservat.

Nonino Il Merlot di Grappa, Friuli-Venezia Giulia, Itaalia Kinkekarbis!
Nonino Grappa Riserva Antica 5Y, Friuli-Venezia Giulia, Itaalia Kinkekarbis!

40.43 €
59.43 €
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K ange alkohol ja glöggi

Hooaja lemmikud!
Dufvenkrooks Vinglögg, Rootsi
9.07 €
Dufvenkrooks Vinglögg on valmistatud Hispaania veinist ning sellel on suurepärane
traditsiooniliste jõuluvürtside aroom ja täidlane maitse. Selgelt on tunda kardemoni, nelgi
ja ingveri noote. Serveeri kuumalt ja soovitavalt piparkookidega!
Dufvenkrooks Original, Rootsi
10.47 €
Dufvenkrooksi esimene hõõgvein – traditsioonide ja uuenduste kohtumine. Dufvenkrooks
Original on poolmagusa, kuid värske maitsega. Selle hõõgveini jaoks kasutatud baasvein
on pärit Hispaaniast ning konjak mõistagi Prantsusmaalt. Tunda on ingveri vürtsikust ning
tumedaid marju. Serveeri kuumalt!
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Kinkepakid ja jõuluk alender

Ajatu klassika
See on ühe pere lugu, mis sai alguse 1945. aastal, kui Georges ja Cecile Richomme
asutasid kaubamärgi G. Richomme. Champagne L´Originelle oli maja esimene šampanja
ja on seetõttu justkui vorminud ka nende identiteedi. Šampanja on pudeldatud aastal
2013 ja dosaaž on 6 grammi liitri kohta. Vein on lopsakas, esile tungib brioche ja
ebaküdoonia, suhkrustatud tsitrused, pähkel, tubakas ja ehk isegi maasikad, mis
tulenevad pinot noir´st. Nautida seda koos trühvliste kartulikrõpsude ja pardimaksa paté
moussega... täielik dekadents!
KINKEKOMPLEKT
G. Richomme „L’Originelle“ Brut NV, Champagne, Prantsusmaa
Pardimaksa paté mousse
Kartulikrõpsud trühvliga
Oliivid

54 €

Kinkekarp pakkimisega!
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Kinkepakid ja jõuluk alender

Trendikas ja pidulik
Rotari on Mezzacorona grupi Trentost põhja pool asuv ainult vahuveini tootmisele
spetsialiseerunud haru. Rahvusvahelistel võistlustel on Rotari vahuveinid saanud piirkonna
tipptootja Ferrari järel auväärse teise koha. Nimi Rotari on pandud longobardide kuninga
Autari järgi, kes võitles Itaalia eest ja tegi ajalugu andes välja “Rotari edikti” – põhjaliku
veinitegemist puudutava käsiraamatu. Trento DOC apellatsioon pandi paika 1993. aastal.
Sellest ajast pärinevad ranged reeglid Põhja-Itaalias Dolomiitide jalamil klassikalisel
meetodil vahuveinide tootmiseks. „Cuvée 28+“ 100% Chardonnay’st valmistatud õilsale
mullile lisab särtsu viigimarjasinepisse kastetud Pecorino juust.
KINKEKOMPLEKT
Rotari „Cuvée 28+“ Blanc de Blancs Brut NV , Trento DOC, Itaalia
Pecorino Collesardo Classico juust
Väike viigimarjasinep
Taralli kreekerid

32 €

Kinkekarp pakkimisega!
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Kinkepakid ja jõuluk alender

Ilus ja kihisev
Viinamarjad selle veini jaoks on korjatud käsitsi septembri lõpus Col de Mez nimeliselt
nõlvalt. Aromaatses veinis on tunda tsitruselisi, luuvilju, salveid, värsket mandlit ja
mineraalsust ning õrna soolakust. Külluslik Prosecco Superiore Valdobbiadene sobib
imehästi nautimiseks Frizzante juustu, suurte pähkliste roheliste oliivide ja krõmpsuvate
kreekeritega.
KINKEKOMPLEKT
Soligo „Biologico“ Prosecco Brut NV, Veneto, Itaalia ORGAANILINE!
Sinfonia Frizzante juust
Oliivid
Taralli kreekerid

27 €

Kinkekarp pakkimisega!
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Kinkepakid ja jõuluk alender

Itaalia ja Prantsuse duett
Feudo Arancio veinipere uus kuum paar – Queto. Grillo ja Nero d’Avola viinamarjad on orgaaniliselt
kasvatatud, peamiselt Sambuca di Sicilia apellatsiooni aladel Agrigento provintsis. Need lubjarikkad
viinapuuaiad on ca 250m kõrgusel merepinnast ja sellest tulenev suur temperatuuride erinevus tagab veinide
värskuse ning selge iseloomu.

KINKEKOMPLEKT
Feudo Arancio, Queto Grillo 2021, Sitsiilia, Itaalia
Feudo Arancio, Queto Nero d’Avola 2021, Sitsiilia, Itaalia

24 €

Kinkekarp pakkimisega!

Laurent Miqueli austus maa ja looduse vastu on alati elegantsete ja tasakaalustatud veinide valmistamisel
kesksel kohal. Niisamuti on see ka Albarino põhise „Côte 238 - Pech Gentille“ ja Syrah-Grenache’i seguse
„Côte 136 – Pech Cezarine“ puhul. Nimed Cote 238 ja 136 näitavad vastavalt põldude keskmist kõrgust
merepinnast. Huvitav fakt on seegi, et kuigi Albarinosid on Laurenti Miqueli ridades tunduvalt rohkem kui
üks, siis Prantsusmaal on nad siiski ainsad, kes Alborinot kasvatavad ja valmistavad.

KINKEKOMPLEKT
Laurent Miquel „Cote 238 – Pech Gentille“ 2021, Languedoc, Prantsusmaa
Laurent Miquel „Cote 136 – Pech Cezarine“ 2020, Languedoc, Prantsusmaa

43 €

Kinkekarp pakkimisega!
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Kinkepakid ja jõuluk alender

Naiselik ja elegantne
Chateau Croix de Labrie valdused asuvad otse Saint-Emilioni Grand Cru piirkonna
südames, kus veinimaja omanik ja ühtlasi ka kirglik veinimeister Axelle Courdurie
hoiab viinamarjade käekäigul silma peal alates nende sünnist kuni turustamiseni. Kõik
orgaaniliselt viljeletud viinamarjad korjatakse ja sorteeritakse käsitsi. Malolaktiline
käärimine toimub uutes Prantsuse vaatides, millele järgneb keskeltläbi 18 kuud
samades vaatides laagerdumist. Camille de Labrie on saanud oma nime Labrie
veinimaja peretütrelt, kes ühtlasi on veinisilti ehtiva joonistuse autor. Elegantse ja
küpse punaveini kõrvale passivad suurepäraselt mõnusalt sibulased ja krõmpsud
kreekerid, mida kordamööda siidpehme pardimaksa paté ja viigimarjamoosi sisse
tippida.
KINKEKOMPLEKT
Chateau Croix de Labrie „Camille Rouge“ 2019, Bordeaux, Prantsusmaa
Pardimaksa paté mousse
Pirnimoos
Kreekerid

35 €

Kinkekarp pakkimisega!
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Küps ja marjane
Tommaside perekonnale kuuluvad Poggio al Tufo veiniaiad asuvad Maremma Toscana
vulkaanilise pinnasega künkaaladel. Pinnases on rohkelt mineraale ja merepõhja
skelettide kivistisi. Veini nimes tufo viitabki sellisele pinnasetüübile. Kokku on aedu 66
hektari ulatuses. Rompicollo on segu Sangiovese ja Cabernet Sauvignon
viinamarjadest. Modernses stiilis vein küpseb aasta Slavoonia tammes, saavutades
laagerdudes hea täidluse ja pika järelmaitse. Lõhnas ja maitses kohtab peaasjalikult
magusat kirssi ja tumedaid metsamarju, vaheldust neile pakuvad ürdid ja
tammelaagerdusest tulenevad vanilje ning šokolaad. Marjase veini kõrvale sobib
justkui valatult vürtsikas salaami ja teravad juustuküpsised.
KINKEKOMPLEKT
Poggio Al Tufo „Rompicollo“ 2019, Toskaana
Salame Piccante
Vürtsikad juustuküpsised

28 €

Kinkekarp pakkimisega!
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Väärikas „Valpo“
Villa Girardi on Tommaside perekonnale kuuluv butiikveinimõis, mille põhirõhk on
Corvina, Rondinella ja Corvinone marjade taltsutamisel. Valpolicella Classico on Veneto
piirkonna kõige levinum punane vein, mis valmib Veneto klassikalisest punaste
marjade segust, Corvina Veronese, Rondinella ja Molinara marjadest. See konkreetne
Valpolicella Classico Superiore tuleb Bure Alto nimelisest veiniaiast.
KINKEKOMPLEKT
Villa Girardi, „Bure Alto“ Valpolicella Classico Superiore 2019, Veneto, Itaalia
Salame Tartufo
Taralli kreekerid

28 €

Kinkekarp pakkimisega!
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Piemonte klassika,
„Risotto al Barolo“
Villa Giada veinimaja asub otse Piemonte südames, veini ja gastronoomia poolest tuntud
väikeste linnakeste rüpes. Üle kahesaja aasta vanune perefirma usub traditsionaalsetesse
veinivalmistusmeetoditesse ja kasutab veinide laagerdamiseks vana maa-alust veinikeldrit.
Põllul on nad naturaalse lähenemise pooldajad, mis tegelikult ei ole midagi muud kui
taasleitud esivanemate looduslähedasest eluviisist ammutatud tarkused. Villa Giada
veinide tippkvaliteedi taga on väga kõrgelt hinnatud veinimeister Andrea Faccio, kes oma
pere traditsioone jätkab.
Trühvliriisist valmistatud risoto sortsukese Barolo, trühvliõli ja peenelt riivitud Parmiggiano
Reggianoga, mille kõrvale klaasike või kaks Villa Giada Barolot, viib meid justkui võluväel
maitserännakule Piemonte radadele.
KINKEKOMPLEKT
Villa Giada Barolo 2018, Piemonte, Itaalia
Trühvliriis
Parmiggiano Reggiano juust
Oliiviõli trühvliga

69 €

Kinkekarp pakkimisega!
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Muretu tähistamine
Pierre Chavini alkoholivabade veinide sari koosneb 0% alkoholisisaldusega veinidest, mis
pideva arengu- ning loomisprotsessi tulemusena on välja teeninud number üks positsiooni
alkoholivabade veinide turul nii Prantsusmaal kui mujal. Pierre 0% on Chardonnay
viinamarjasordi põhine vahuvein, kus ninna tungivad troopilised viljad, virsik, litši ja lillede
aroom. Vein on hea puuviljasusega, mida tasakaalustab delikaatne ja meeldiv värskus.
Puuviljast veini on mõnus nautida maitseküllaste pardi- hanemaksa määretega.
KINKEKOMPLEKT
Pierre Chavin „Pierre Zero“ Blanc de Blancs, Languedoc, Prantsusmaa
Pardimaksa paté
Hanemaksa paté
Kreekerid

25 €

Kinkekarp pakkimisega!
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Veinikalender
Üllata oma koostööpartnereid ja sõpru unikaalse jõulukalendriga! Valikus on 24
üllatusega kalendrid meie rikkalikult veini- ja gurmeeriiulilt!
Personaalse üllatuste valiku saad kokku panna ka ise või küsi nõu meie
sommeljeedelt! Ootusärevat jõuluaega soovides!
24 JÕULUKALENDER veinide ja gurmeetoodetega Näidishind!

375 €
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Gurmeetooted
Hacienda el Lince oliiviõli 500 ml
Parmiggianio Reggiano juust 200 g
Pecorino Collesardo classico juust 200 g
Godminster cheddar trühvliga 200 g
Godminster cheddar (süda) 200 g
Sinfonia Frizzante juust 200 g
Salame di Langa 180 g–200 g
Salame di Barolo 180 g–200 g
Salame di Tartufo 180 g–200 g
Giuliano Tartufi risotoriis trühvliga 350 g karbis
Rohelised Cerignola oliivid kividega 314 ml
Seaterriin "A La Royal" (20% pardi foie gras´ga) 65 g
Pardimaksa mousse 65 g
Pardimaksa paté 50 g
Hanemaksa paté 50 g
Kreekerid
Okina küpsis lambapiima juustuga 80 g
Okina küpsis lambapiima juustu ja Espelette pipraga 80 g
Oliiviõli trühvlitükkidega 100 ml
Šampinjoni ja musta trühvli salsa 80 g
Puraviku ja valge trühvli kreem 45 g
Akaatsiamesi suvetrühvliga 40 g
Kartulikrõpsud trühvliga 45 g

14.90 €
8.95 €
6.90 €
13.90 €
11.90 €
5.90 €
4.90 €
5.70 €
7.90 €
8.50 €
3.90 €
4.90 €
3€
2.40 €
2.40 €
6.90 €
4.90 €
4.90 €
10.90 €
4.40 €
6.90 €
6.90 €
3.50 €

Meie gurmeetoodete nimekiri on pidevas täienemises. Küsige lisainfot ja leiame just teie jaoks sobiva toote.
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La Dolce Vita
Relanghe maiuseid toodab Piemonte piirkonna üks tuntumaid ja innovatiivsemaid
veinitootjaid Ceretto. Nagu Ceretto veine valmistatakse vaid parimatest marjadest, siis ka
maiustusi valmistatakse piirkonna tõelisest aardest – kõrgeima kvaliteedimärgiga
pähklisordist Nocciola Piemonte I.G.P. Lisaks on pähklite töötlemiseks tootjal endanimeline
meetod „Metodo Relanghe“, mis tagab maiustuste kõrgeima kvaliteedi. La dolce vita,
sõbrad!
Foglia di Torrone sarapuupähklitega 40 g
Foglia di Torrone sarapuupähklite ja šokolaadiga 70 g
Relanghe Trühvliassortii 100 g
Röstitud Piemonte IGP sarapuupähklid purgis 150 g
"Enrico Crippa" Piemonte IGP Sarapuupähklikreem kakaoga 200 g
"Enrico Crippa" Piemonte IGP Sarapuupähkliõli sprei 100 ml
Lingotto Šokolaadi-pähkli "kullakang" 200 g
Lingotto Šokolaadi-pähkli "kullakang" 500 g

4.20 €
4.20 €
9.60 €
11.90 €
13.50 €
21.50 €
19.90 €
29.90 €

Relanghe toodete sortiment on pidevas täienemises. Küsige lisainfot ja leiame just teie jaoks sobiva toote.
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Rõõmu jätkub kõigile!
Mõeldes jõuludele on Relanghe meistrid valmistanud krõmpsuvate maiuste kõrvale
hõrgu jõulusaia, mis on sama pehme ja kohev kui värskelt sadanud lumi. Sai sulab
suus nagu peopessa püütud lumehelves. Kuigi see maitseb nii hästi, et tahaks kõik
üksipäini nahka pista, siis õnneks on Relanghe meistrid teinud selle just nii suure,
et saab ka sõpradega jagada.
Relanghe Panettone Classic Itaalia traditsiooniline jõulusai 1 kg

34.90 €
fi
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Naudi veini
maailmaklassi pokaalidest
Käsitööna valmistatud kõrgkvaliteetsed Sophienwald® veinipokaalid on
vaieldamatult erilised. Phoenix seeria on tõeline kunstiteos, kuna pokaalid on
ultraõhukesed, imekerged ja ääretult elegantsed. Vaid vähesed klaasimeistrid on
saavutanud sellise klaaspuhumise meistriklassi. Kolme tüüpi veinipokaalid, mille
kaaslaseks üks ilus peen šampanjapokaal, on disainitud nii, et valik suudab
rahuldada ka kõige nõudlikma sommeljee soovid ja vajadused. Kõik Sophienwald®
pokaalid on nõudepesumasinakindlad.
Sophienwald® šampanjapokaal
Sophienwald® valge veini pokaal
Sophienwald® Bordoo punase veini pokaal
Sophienwald® Burgundia punase veini pokaal

57 €
57 €
57 €
57 €

fi
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TERMOKORV
Termokorv, milletaoline ei ole ükski teine. See on ülikerge, kulumiskindel, vastupidav,
toidule ohutu ja pestav. Ükskõik, kas soovite oma toidupoe oste pakendamata
transportida või veinid ja vahuveinid jääle asetada, see korv sobib kõigeks. Saadab sind
toidupoes, turule minnes, perepiknikutel ja aiapidudel. Soovi korral kohandub see
hõlpsalt detailide värve vahetades vastavalt sündmusele. Lisaks on olemas korvile ratta
pakiraami kinnitus.
EPP (paisutatud polüpropüleen), 100% taaskasutatav plastik, millest korv on
valmistatud, hoiab sisu õigel temperatuuril.
Termokorv kaanega
Kaal 1.17 kg
Mõõdud 49.5 × 35.5 × 27 cm

109 €
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Kinkepakendid
Must läbipaistva kaanega kinkekarp ühele veinile koos pakkimisega
Must läbipaistva kaanega kinkekarp kahele veinile koos pakkimisega
Kinkekott värviline/piltidega
Kinkekott must pärlmutter

3.90 €
4.90 €
3.90 €
1.90 €
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Lisainfo saamiseks ja kingituste tellimiseks võta meiega ühendust
kirjutades joul@bestwine.ee või helistades +372 5858 5588.
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!

