
Starmont Winery ägs av familjen Schlatter, mångårig ägare till Merryvale i Napa Valley. 2006 
byggdes vineriet på klassisk mark – Stanley Ranch – en av de först planterade vingårdarna i Napa 
Valley efter förbudstiden. De drygt 20 hektar är planterade med Chardonnay, Pinot Noir, lite 
Viogner och Syrah och ligger i Carneros, alldeles vid inkörsporten till Napa Valley Vingården är 
certifierad enligt NAPA GREEN FARM vilket liknar vår ekologiska certifiering men går i många 
delar längre än den europeiska, bland annat med hänsyn till en hållbar produktion där 
vattenförbrukning är en viktig del. Vineriet är näst intill självförsörjande på el genom att hela taket är
täckt med solceller. 

Till vinerna på Cabernet Sauvignon, Merlot och Sauvignon Blanc tas druvor dels från egna vingårdar
längre upp i Napa Valley men mycket köps in av kontrakterade odlare där Starmonts vinmakare har 
stor del i hanteringen. 

Starmont Cabernet Sauvignon 
Land: 
Region: 
Druvor: 

Lagring: 
Färg: 
Doft: 
Smak: 

USA
Napa Valley
78% Cabernet Sauvignon,11% Petit Verdot, 6% Malbec, 3% Syrah, 1% 
Cabernet Franc, 1% Merlot
24 månader på franska och amerikanska fat, 25% nya
Mörk, tät röd färg
Doft av söta svarta vinbär, viol och örter.
Smaken är frisk, mjuk och fyllig med inslag av svarta vinbär och mörka 
skogsbär. Tydlig fatkaraktär och en lång eftersmak.

Starmont Pinot Noir
Land: 
Region: 
Druvor: 
Lagring: 
Färg: 
Doft: 
Smak: 

USA
Napa Valley/Carneros
100% Pinot Noir
9 månader på fransk fat.
Röd, något djupare än normalt för PN.
Doft av mogna, röda körsbär, jordgubbar och te. 
Smaken är rund  fruktig  med bra syra och stödjande tanniner
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Starmont Chardonnay
Land: 
Region: 
Druvor: 
Lagring: 
Färg: 
Doft: 
Smak: 

USA
Napa Valley/Carneros
100% Chardonnay
9 månader fransk fat.
Guldgul intensiv färg. 
Tropiska frukter, äpple, citrus och vanilj i doften. 
Smaken är medelfylligt med balanserad syra, äpple, citrus, fat och en frisk 
avslutning.

Starmont Sauvignon Blanc
Land: 
Region: 
Druvor: 
Lagring: 
Färg: 
Doft: 
Smak: 

USA
Napa Valley
95 % Sauvignon Blanc, 5% Semillon
4 månader på franska fat och ståltank.
Blek halmgul färg. 
Friska toner av grapefrukt, melon och lime. 
Medelfyllig med frisk syra, citrus, melon och krusbär i smaken, uppfriskande 
avslutning

Till producentens hemsida – klicka här.

www.skrubbes.se – order@skrubbes.se – 0708-48 34 90

http://www.starmontwinery.com/
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