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François Lurton
Efter dryga 25 år i vinvärldens topp är François
Lurton ständigt aktuell. Med pionjäranda och hårt
arbete har François Lurton gjort succé med viner
från Argentina, Chile, Spanien och Frankrike, och
han har alltid samma mål - att skapa vin som
reflekterar platsens unika terroir. Få producenter
arbetar så skickligt med produkter som spänner
från en ytterlighet till en annan. I Sverige är
François mest känd för storsuccéerna Les Fumées
Blanches och Les Fumées Blanches Rosé, men han
producerar även en mängd prisbelönta viner från
egna domäner runt om i världen.



LES FUMÉES BLANCHES SPARKLING 2019´
Vinet är härligt aromatiskt med klassiska toner av druvan Sauvignon Blanc, citrus och
en hint av tropisk frukt. Smaken är ren och frisk med bra balans och fina bubblor som
bidrar till att framhäva inslagen av svartvinbärsblad, krusbär och citrus.

CHIPS PÅ SALAMI MED GETOSTCREMÉ SAMT RÄDISGRODDAR 

SAUVIGNON BLANC DE LURTON 2021
Ungdomlig, fruktig, aromatisk, druvtypisk doft med inslag av citrus, svartvinbärsblad
och krusbär. Torr, mycket frisk, fruktig smak med inslag av krusbär, citrus och
nässlor.

SKALDJURSBISQUE 
SERVERAS MED GLASKOKT HAVSKRÄFTA SAMT
SKOGSCHAMPINJONER

LES FUMÉES BLANCHES VIN ORANGE 2021
PILGRIMSMUSSLA
Färgen är ljust orange med gyllene inslag. Doften är tropisk med toner av ananas och
litchi. Den medelfylliga paletten har tydliga inslag av blodapelsin och kanderad citrus,
samt ett visst inslag av färska örter. Vinet är friskt och har en lång och angenäm
avslutning. 

CEVICHE PÅ PILGRIMSMUSSLA 
SERVERAS MED HONUNGSMELONSORBET, TERIYAKISÅS,
FRITERAD KORIANDER SAMT TORKAD SERRANOSKINKA

HUMO BLANCO EDICIÓN LIMITADA PINOT NOIR 2021
Generös doft av jordgubbar, körsbär, kryddor, örter och choklad. Mjuk, frisk och
välstrukturerad smak med balanserade tanniner, toner av röda bär, örter och choklad.
Bra längd.

KRÄMIG ÖRTPASTA 
SERVERAS MRD GRILLAD RÖDING SAMT PALSTERNACKSCHIPS

MAS JANEIL LE PETIT PAS 2021
Djup granatröd färg. Intensiv och elegant doft av mörka bär och frukt med toner av
örter och lakrits. Smaken är medelfyllig och välbalanserad med drag av björnbär och
jordgubbar med fint integrerade tanniner och örtig kryddighet.

UGNSBAKAD HJORT MED ÖRTER OCH BJÖRNBÄR
SERVERAS MED POTATISPURÉ SMAKSATT MED COMTÉ SAMT
ÖRTIG SKY. 

MAS JANEIL MAURY 2016
Doften är intensiv med toner av plommon, körsbär, sydfranska örter och fat. Smaken
är fruktig och välbalanserad med mycket bra struktur och fyllighet.

CHOKLADFONDANT
SERVERAS MED PLOMMONSORBET SAMT ETT CRUNCH PÅ
SOCKERKAKA


