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    f ter 170 års champagneproduktion, och som druv-
producent (till Veuve Clicqout), slutar nu vår släk ting 
Remi Harlaut-Paris p ga åldersskäl. Då den yngre 
generationen har andra karr iärer, har han bestämt  
sig för att arrendera ut sina rankor till sin granne,  
för framtida generationer av champagne.
 Remis granne har angränsande stockar på cham-
pagnefältet , och använder samma lilla destiller i i byn 
för de egna druvorna. Han vill dessutom väldig t gärna 
for tsätta leverera champagne till den svensk /franska 
familjen Harlaut . Han tycker att det ska bli väldig t 
rolig t att for tsätta med försäljningen till den svenska 
grenen av familjen och då självklar t , med samma hant-
verk och genuinitet som vi haf t i familjen Harlaut.
 Vi är där för väldig t stolta och glada över att ha  
fåt t tillstånd från Champagne att göra en egen cuvée 
inom reglerna för Brut tradition i vår t namn:  
E.HARLAUT et FILS.
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Vi är väldigt glada  
och stolta över att  

kunna presentera vår  
egen nya cuvée champagne  

 E . HARLAUT et FILS
Producent: Marc LEMOINE CHAMPAGNE-MERFY. Produktion: Ca 2000 flaskor/år.



    uvée E. HARLAUT et FILS kommer från 
den lilla byn Mer fy som ligger endast 6 km 
nordväst om Reims. Där växer vinstock-
arna på de sydliga sluttningarna ner mot 
Reims, som är känd som champagnens 
huvudstad. 
 Sedan 2006 har familjen Harlaut också erbjudit  
ett exklusiv t urval av den franska släktens viner. 
Dessa kommer från vindistrik tet Saint-Chinian i  
nationalparken Haut-Languedoc.
 Vi ser oss och våra viner som ett per fekt komple-
ment på de restauranger som serverar omsorgsfull 
och vällagad mat, med många lokala råvaror. Där 
jämtländska specialiteter f inns i grunden vill man även 
kunna välja en unik dryck som inte kommer ifrån 
stordrif t , utan där man vet att man med stolthet kan 
följa ”druvan till den ädla drycken i samklang med 
naturen”. E. HARLAUT et FILS.
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PROVSMAKNINGSFAKTA
DRUVSORTER
43 % pinot meunier 
42 % chardonnay 
15 % pinot noir

ÖGA
En vacker gyllene färg, kristallreflektion och rikligt 
med små fina bubblor.

NÄSA
Kraftfull och behaglig, första intryck på citrusfrukter: 
apelsin och grapefrukt slutligen med doft av lätt  
rostad hasselnöt. Balansen är idealisk mellan arom 
från druvsorter (frukt) och arom av mognad i  
flaskan (bakverk).

MUN
En härlig friskhet upphöjs direkt, med smak av  
bakverk som Paris-Brest ger cuvée dess mjukhet  
och balans och stilren frisk eftersmak, med inslag  
av citrusfrukter.

PASSAR TILL 
Serveras vid 8–10°C som aperitif  
eller till rätter med fisk eller skaldjur.

ALLERGENER
Innehåller: Sulfiter.

Produktion: Ca 2000 flaskor/år.

SÖTMA   FYLLIGHET  FRUKTSYRA

APERITIF    FISK    SKALDJUR
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E. HARLAUT & SÖNER – ETT VINHUS I ÅRE

”E. Harlaut et fils vin och champagneimportör” är ett åreföretag  
och förmodligen världens enda vinhus med en skidåkare i världseliten. 

När familjen Harlaut flyttade till Åre 2000, möttes de av ett inspirerande klimat för entreprenörskap  
och vintersporter. Idag är familjen fast förankrad i Åre och namnet Harlaut förknippas oftast med sönerna; 
Philip, som är aktiv ägare i Åreguiderna, Oscar, som är kläddesigner i familjeföretaget Harlaut Apparel.co 

och Henrik som är aktiv skidåkare, med världsframgångar i freestylebackarna. 

Från familjen Harlauts släktgårdar i Frankrike har nu en ny champagne – Cuvée E. Harlaut et FILS  
– funnit vägen till Åre. Sedan 2006 har familjen Harlaut också erbjudit ett exklusivt urval av den franska 
släktens viner. De kommer från vindistriktet Saint-Chinian i nationalparken Haut Languedoc. Dessa ädla 
drycker, långt ifrån de stora allfartsvägarna, lagerförs och säljs från egen ”cave” i centrala Åre, exklusivt  

för byns och backarnas restauranger. De går dessutom att beställa på byns lokala Systembolag,  
genom att göra en privatimport.


