VINKORT

C H A M PA G N E & B O B L E R
FRANKRIG

GLAS

1/1 FL.

Philippe Prié, Brut Tradition, Champagne		

100,-

500,-

Klassisk Brut Champagne med balanceret struktur og flotte smagsnoter af
hvid fersken, grønne æbler og fin antydning af honning. En lækker start.

Perrier-Jouët, Belle Epoque Brut			

2.500,-

Umådelig indbydende champagne, som bare må prøves.

ITALIEN

GLAS

Tor del Colle, Prosecco Rosé		

1/1 FL.

300,-

Livlig, frisk og frugtig Prosecco rosé med frugtnoter af fersken, grønne saftige
æbler og roser. Sommer og sol.

SPANIEN
Anna de Codorníu, Blanc de Blancs - Cava Brut Reserva		
Strågul farve med dejlige bobler. Tydelig bouquet af
Chardonnay-druen giver vinen en helt unik karakter.
Til folk der elsker “Brut”.

GLAS

1/1 FL.

350,-

HVIDVIN
FRANKRIG
Montgravet - Sauvignon Blanc		

GLAS

1/1 FL.

75,-

300,-

Med sin sarte, gule farve med grønne hints i glasset udviser den harmoniske
vin en imødekommende blanding af prægtige citrusnoter efterfulgt af eksotiske
frugtsmage, krydderurtenoter og en mineralsk finish. Dejlig sprød hvidvin.

Vignoble des 2 Lunes, Pinot Gris - Sélénite, Alsace		

450,-

I bouqueten byder den på fine aromaer af abrikos, ananas, grønne urter og
ristet brød. Disse påmindelser går igen i smagen, der løftes op af en forfriskende og længeblivende syre. En delikat og subtil Pinot Gris, der bevæger
til på den elegante side af banehalvdelen.

Maison Louis Jadot, Chablis - Cellier du Valvan
Bourgogne, Chablis		

500,-

Chablis i smuk, lys, lidt gylden forklædning. En mundrensende, mineralsk,
klar, og meget frisk hvidvin til østers og hvid fisk.

WASHINGTON USA		
Pale Ink, Riesling - Columbia Valley, Washington State		

GLAS

1/1 FL.

75,-

300,-

Rank og ren Riesling, hvor klassisk blid sødme forenes med en forbilledlig, rank
frugtsyre. Fine noter af hvide ferskner og mandariner. Til jer som gerne vil have lidt
frugt sødme.

ØSTRIG

1/1 FL.

Domäne Wachau, Grüner Veltliner - Federspiel Terrassen
Wachau		

375,-

Elegant tør, medium fyldig vin med smag af modne æbler og pærer.

AUSTRALIEN

1/1 FL.

Kaesler, Stonehorse - Chardonnay		

400,-

Imødekommende og elegant eksempel på australsk Chardonnay og en fin introduktion til Kaesslers vinunivers. En ren frugthave i næsen og en fokuseret, tør og
blød mund med underliggende fadnoter. Så lækker.

ITALIEN
Nals Margreid, Pinot Grigio - Hill, Alto Adige		
Vinen udstråler virkelig karakter med sin moskusagtige aroma kombineret med
honning og eksotisk frugt - syren giver vinen elegance og karakter.

GLAS

1/1 FL.

95,-

425,-

HVIDVIN
FINE WINE		
Frankrig

Famille Hugel, Pinot Gris - Grossi Laüe, Alsace 		

GLAS

1/1 FL.

800,-

Hugels Pinot Gris Grossi Laüe er dyb og koncentreret, med mange smagsmæssige lag og indtryk, foruden en ganske lang finish. En i alle henseender
exceptionel vin.
Frankrig

Domaine Prieur-Brunet, Meursault - Les Forges
Bourgogne, Côte de Beaune		

950,-

Flot Meursault-Chardonnay, der byder på den indsmigrende, cremede fylde,
som har gjort appellationen så verdensberømt. Anbefales klart til fiskeretter
med smør, fede saucer eller røg.
Frankrig

Maison Louis Jadot, Puligny-Montrachet 1. Cru - La Garenne
Bourgogne, Côte de Beaune		
Fyldig, generøs og elegant Puligny-Montrachet fra den blot 0,37 ha store 1.
Cru-mark La Garenne, hvor jordbunden er karakteriseres af et stort kalkindhold. Top Top.

1.200,-

ROSÉVIN

FRANKRIG		
GLAS
1/1 FL.
Montgravet - Pinot Noir Rosé		

75,-

300,-

85,-

350,-

125,-

500,-

Montgravet Rosé er et usædvanlig frisk og frugtigt eksemplar af en rosévin.
Den sprudler af frugtige aromaer med hindbær og jordbær som de primære
noter samt gavmilde strejf af roser og violer. Den bløde og cremede smag
nærmest kalder på en slurk mere.

Château de Fesles, Rosé d’Anjou - La Chapelle, Loire		
Off-dry rosé med en fint afstemt sødme og en forfriskende syre. En multianvendelig vin der gør sig godt i selskab med de fleste retter.

Château d’Esclans, Whispering Angel, Côtes de Provence		
Silkeagtig sommerdrøm og kendt som verdens mest populære rosé. Frisk,
floral og crémet rosé med den reneste smag af højrøde jordbær, friske hindbær og lyse kirsebær. VERDENS MEST EFTERTRAGTEDE ROSÈ.

Château d’Esclans, Whispering Angel, Côtes de Provence, MAGNUM

900,-

Silkeagtig sommerdrøm og kendt som verdens mest populære rosé. Frisk,
floral og crémet rosé med den reneste smag af højrøde jordbær, friske hindbær og lyse kirsebær. VERDENS MEST EFTERTRAGTEDE ROSÈ.

Henri Bourgeois, Sancerre Rosé - Les Baronnes, Loire 		
Let drikkelig, frisk og frugtrig, med duft og smag af modne røde bær, holdt
eksemplarisk i spænd af en sprød mineralitet, der sikrer en tørhed som kalder
på nok et glas.

550,-

RØDVIN

FRANKRIG		
GLAS
1/1 FL.
Marius Rouge by Michel Chapoutier, Vin de Pays d’Oc		

75,-

300,-

Dyb farve, duften tilsvarende mørk og kompleks. Magtfuld i smagen uden at
være dominerende, med læssevis af røde frugter og silkebløde tanniner.

Maison Louis Jadot, Bourgogne Côte d’Or, Bourgogne		

550,-

Côte d’Or byder på Pinot Noir-druen i klassisk, elegant stil. Vinen har fine noter af viol, brombær og kirsebær samt en god, intens frugtkerne i smagen.

CALIFORNIEN, USA		

GLAS

1/1 FL.

Lux, Zinfandel, Central Valley, California		

75,-

300,-

Flot udtryk af lokal, moden frugt med brombær, hindbær og modne blommer,
der tilføres fine nuancer af anis og peber i smag og duft. Fin balance mellem
frugtsødme og rank struktur.

Chateau Ste. Michelle, Cabernet Sauvignon
Columbia Valley, Washington State		

375,-

Meget indbydende og alsidig Cabernet, hvor vinmagerens fokus er silkebløde tanniner og flot struktur.

SPANIEN		
1/1 FL.
Viña Pomal, Reserva, Rioja, Alta			

400,-

En markant bouquet domineret af krydrede nuancer af tobak, lakrids og
vanille. Rund og god fyldig smag med elegant og lang finish.

Peter Sisseck, PSI, Ribera del Duero			

850,-

Intens og velsmagende med en friskhed som giver vinen en behagelig kant.

TYSKLAND		
1/1 FL.
Schwedhelm, Spätburgunder - Zellertal, Pfalz		
Vinen besidder alle Pinot Noir-druens klassiske dyder, med masser af frugt,
modne jordbær, sarte ristede aromaer, violer og frisk skovbund. Skønt glas i
den lette og frugtige ende.

425,-

RØDVIN

ITALIEN		
1/2 FL.
1/1 FL.
Tommasi, Ripasso Valpolicella Classico Superiore, Veneto		

275,-

425,-

Klassisk Ripasso - fyldig, moden, varm med et strejf af mandel i eftersmagen.

Fèlsina, Chianti Classico - Berardenga, Toscana ØKO		

425,-

Uimodståelig smuk og gennemført vin. Fyldig og rig på klassisk Sangiovese-frugt med dybde og tannin-struktur. I både duft og smag finder man
søde kirsebær og blommer, mokka, lakrids og sarte grønne urtenuancer. En
imponerende vin, der år efter år ligger helt fremme i klassens førerfelt.

FINE WINE		

1/1 FL.

Frankrig

Maison Louis Jadot, Gevrey-Chambertin 1. Cru - Les Cazetiers
Bourgogne, Côte de Nuits 		

1.400,-

Forholdsvis robust med helt exceptionel dybde, energisk vin med masser af
frisk rød frugt, aromatisk bouquet og struktur til lang og flot udvikling over
mange år.
Frankrig

Château Brane Cantenac, 2. Cru Classé
Bordeaux, Margaux 		
Frankrig

Château Calon Ségur - 3. Cru Classé, Bordeaux, Saint Estèphe
Italien

Verbena, Brunello di Montalcino, Toscana		

1.500,2.200,750,-

Pragtfuld, dyb næsten blæksort i farven, med fede aromaer af sort frugt,
espressokaffe, viol, tobak og krydderi. Dyb, grandiøs og sofistikeret.
Italien

Tommasi, Amarone della Valpolicella Classico, Veneto 		

800,-

Tør og kraftig Amarone med en blød og let behagelig bitter eftersmag.
Italien

Rivetto, Barolo - Serralunga d’Alba, Piemonte 		
Økologisk certificeret Barolo fra en Piemontes nye stjerner – Enrico Rivetto.
Fra tre af de bedste cru’er i Serralunga d’Alba.

850,-

DESSERT & PORTVIN
GLAS

1/2 FL.

75,-

350,-

Australien

Pete’s Pure - Moscato

1/1 FL.

Perlende, livlig og munter mousserende vin med mundvandsfremkaldende syre. Vinen byder på en vifte af tropiske aromaer
med noter af lime, friskrevet citronskal, litchi og kiwifrugter.
Frankrig

Château de Fesles, Coteaux du Layon, Loire

75,-		

400,-

ædelsød vin med mange komplekse duft- og smagsindtryk.
På en og samme tid både intens og elegant.
Italien

Tommasi, Recioto della Valpolicella - Fiorato, Veneto

85,-

450,-

Uimodståelig smuk og gennemført vin. Fyldig og rig på klassisk
Sangiovese-frugt med dybde og tannin-struktur. I både duft og smag
finder man søde kirsebær og blommer, mokka, lakrids og sarte grønne
urtenuancer. En imponerende vin, der år efter år ligger helt fremme
i klassens førerfelt.
Frankrig

Château Rieussec, 1. Cru Classé
Bordeaux, Sauternes

110,-

550,-

Denne nærmest flydende nektar kommer fra Slottets 90hektar
vinmarker, der er beplantet med 90% Semillon, 3% Muscadelle og
7% Sauvignon. Familien Rothschild overtag slottes i 1984 og har derfra
investeret store summer i at forbedre kvaliteten endnu mere. I dag er
Rieussec et top tre slot i Sauternes og måske den Sauternes, der kommer
tættest på selveste Yquem hvad angår intensitet, fylde og kraft. En vin som
man nærmest skal smage.
Portugal

Warre’s, Otima 10 year Tawny, Douro

75,-

425,-

Bouquet af moden frugt med en dejlig delikat og blød smag med nuancer af
nødder, mandariner og abrikoser.

Warre’s, Cavadinha Vintage, Douro, 2006

400,-

750,00

Smuk dyb rubinrød farve. Meget aromatisk og frisk næse, sprængfyldt med
brombær og frugt kombineret med duftende blomster-toner. På ganen findes
en forførende smag af blommer og kirsebær.

Warre’s, Vintage, Douro, 1980
Elegant karakteristisk blomsteragtig bouquet med enorm struktur og kompleksitet, der giver en balanceret frugtrig smag af modne bær. Mange års
lagring på flaske vil give vinen yderligere struktur og kompleksitet.

		 1.800,00

