VINKORT

VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLASKE

MOUSSERENDE
Cava Dibon halv-tør
Bodegas Pinord, Spanien
Cava Dibon Demi Sec er en cava lavet på
”champagne-metoden”, dvs. 2. gæringen
foregår i flasken, hvilket giver blide bobler
og dejlig smag.
Lækker duft af blomst og bær, smagen er
afrundet og blød, halvtør og frugtrig.
1/1 fl. 340,-.

Le Majeur Brut
Champagne Ayala, Frankrig
Frisk let gylden vin med en usædvanlig flot
mousse. Duften er rig og kompleks som en
buket blomster med nuancer af hvid frugt og
citrus.
Smagen er livlig, frisk og cremet. Perfekt som
aperitif, men går også glimrende til retter med
hvid fisk, skaldyr eller kylling.
1/1 fl. 495,-.

HVIDVINE
Nespolino Bianco
Poderi dal Nespoli, Italien
Poderi dal Nespoli er den vigtigste vingård i
distriktet Emilia-Romagna, kun en times kørsel
fra distriktets hovedby Bologna. Vinen er lavet
på Trebbiano Chardonnay. Den fremstår frisk
med aromatisk duft af tropisk frugt, grønne
æbler og citrus. Smagen er halvtør og fyldig,
Lille glas 75,-. Stort glas 115,-. 1/1 fl. 348,-

Riesling 'Since 1648'
Weingut Thanisch, Tyskland
Riesling er med rette populær verden over –
den klassiske tørre og fantastisk friske hvidvin
med de mange frugtaromaer, passer perfekt til
såvel smørrebrød som smagfulde fiskeretter.

1/1 fl. 395,-.

2/2022

Isvand
pr. person 30,- kr.
Isvand til vin
pr. kande 30,- kr.
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Bourgogne Blanc 'La Roche Vineuse'
Domaine Chanson, Frankrig
Smagen er fyldig og halvtør, vinen er dyrket
på de bløde bakker i Bourgogne, En fyldig og
eksklusiv vinoplevelse.
Nyd den alene eller drik den til alle former for
skaldyr og fisk.
1/1 fl. 595,-.

Chardonnay UMA
Finca Angostino, Argentina
Wouw - sikke den dufter og smager!
Meget aromatisk og fyldig halvtør vin.
Et herligt glas som kan drikkes med og uden
mad.

1/1 fl. 388,-.

Pinot Grigio ØKO
Corte Majoli, Italien
Nyd denne karakterfulde hvidvinsdrue, som
i Alsace er kendt som Pinot Gris.
Duften er aromatisk med et strejf af pære.
I smagen fornemmes en cremet fylde - en
hvidvin til de fyldigere retter og velegnet til
fisk og fugl.
1/1 fl. 410,-.

Sauvignon Blanc 'Peggy'
Soho Winery, New Zealand
Vinen er uimodståelig – aroma af stikkelsbær
og citrusfrugt.
Smagen er sprød med masser af hyldeblomst,
og frisk tropisk frugt.
Glæd dig til denne saftige vin.
1/1 fl. 458,-.

2/2022

Isvand
pr. person 30,- kr.
Isvand til vin
pr. kande 30,- kr.
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ROSÉVINE
Filarino Rosé
Poderi dal Nespoli, Italien
Duften er aromatisk af vilde roser, granatæble og
blodappelsin. Afrundet, frisk og frugtig smag af
røde kirsebær med et strejf af viol og en delikat
mineralsk afslutning.
Perfekt alene eller til lettere mad.
Druer: 100 % Sangiovese.
Lille glas 80,-. Stort glas 120,-. 1/1 fl. 358,-

Rosé Provence “R”,
Château Roubine, Frankrig
Dufter indbydende af røde bær, pink grape og
frugtbolsjer. God frisk syre og smagsnuancer af
ribs og andre røde bær. Sprød og elegant vin.
Drik den pænt kølig - alene eller til salater og
skaldyrretter.
Druer: Grenache, syrah og cinsault.
1/1 fl. 398,-.

2/2022

Isvand
pr. person 30,- kr.
Isvand til vin
pr. kande 30,- kr.
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RØDVINE
Nespolino Rosso
Poderi dal Nespoli, Italien
En skøn blanding af Italiens solmodne druer,
her er Sangiovese og Merlot plukket på grænsen
til Toscana.
Mørk tæt farve. Intens og krydret bærfyldt duft.
Saftig, halvtør og frugtrig vin.
Lille glas 75,-. Stort glas 115,-. 1/1 fl. 348,-

Valpolicella Ripasso 'Ma Roat'
Tezza Vineyards, Italien
Indbydende duft med nuancer af kirsebær,
hindbær, ribs og lakrids. Smagen er meget
afrundet og næsten cremet, med en god balance
mellem frugt og syre. En elegant Bourgogneagtig Ripasso, lav på alkohol og velegnet til
lettere kødretter.
Druer: Corvina, corvinone og rondinella.
1/1 fl. 448,-.

Malbec UMA
Finca Angostino, Argentina
Argentinas nationaldrue kalder på godt kød!
Mørk og tæt farve, indtagende aroma af mørke
bær, vanilje og kirsebær.
Blød og halvtør i smagen med lang og sødmefuld eftersmag.
1/1 fl. 388,-.

Côtes du Rhône Villages ØKO
Domaine Chante Bise, Frankrig
En TOPklasse Rhône vin! Dybrød i glasset –
aroma er intens af kirsebær og hindbær.
Vinen har en lækker frugtsødme og -koncentration, men virker stadig let i antrittet.
En super saftig og elegant rhônevin.
1/1 fl. 495,-.

Saint-Emilion Grand Cru
Château La Croix Chantecaille, Frankrig
Sådan skal god vin smage! Saint Emilion er
blandt Frankrigs mest kendte og berømte
vinområder.
I glasset har vinen en flot farve, smagen er blød
og noter af bær, krydderi og lang eftersmag.
1/1 fl. 575,-.

2/2022

Isvand
pr. person 30,- kr.
Isvand til vin
pr. kande 30,- kr.
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RØDVINE
Amarone della Valpolicella
Corte Majoli, Italien
Dyb mørkerød i farven. En rigtig ”meditationsvin”, for alene duften er værd at fordybe sig i.
Noter af sveske, rosin, kirsebær, kaffe, chokolade,
kamfer og meget mere.
Smagen er intens og kraftfuld med en fantastisk
fornem balance mellem syre, sødme og fedme.
Vinen kalder på de kraftige retter.
1/1 fl. 625,-.

2/2022

Isvand
pr. person 30,- kr.
Isvand til vin
pr. kande 30,- kr.
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DESSERTVINE
Malvasia di Castelnuovo,
Terre da Vino, Italien
Flot kirsebærrød farve. Duften er aromatisk,
med noter af roser og røde skovbær.
Smagen er liflig aromatisk, frisk med en dejlig
sødme som støttes op af de fine perler. Vinen
holder kun 6,5% og kan nydes i store slurke.
Drue: 100% Malvasia.
Glas 75,-. 1/1 fl. 348,-.

Reserve Port - Ruby Lot 601
Quinta de la Rosa, Portugal
Mørk farve og rig duft af tørret frugt og chokolade. Smagen er sødmefuld, men også lidt til
den tørre side. Excellent til både blåskimmelost,
desserter med mørk chokolade eller som aperitif.
Druer: Touriga nacional, touriga franca, tinta
barroca og tinta roriz m.fl.
Glas 55,-. 1/1 fl. 348,-.

Moscatel de Valencia,
Vittore, Spanien
Meget aromatisk duft af abrikos, honning og
kamille. Smagen er fed, cremet, og ret lang og
passer til både modne oste og de fleste desserter.
Drue: 100% Moscatel.

Glas 55,-. 1/1 fl. 348,-.

10 Years Old Tawny Port
Quinta de la Rosa, Portugal
Imponerende duft og smag af sveske, figen,
puddersukker og mandel. I glasset er den raffineret og blød med behersket sødme i en lettere
oxideret stil.
Et flot glas til desserter med nødder, lys chokolade og karamelliseret frugt.
Glas 95,-. 1/1 fl. 550,-.

2/2022

Isvand
pr. person 30,- kr.
Isvand til vin
pr. kande 30,- kr.

