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SKØNNE VELKOMST BOBLER GLAS 1/1

ITALIEN
VALENTO, SPUMANTE BRUT, ITALIEN - VINO DA TAVOLA 50,- 250,-
Spumante med en flot ren bouquet med nuancer af pære, æbler og citrusfrugter. Valento er 
brut, med fine bobler og en let tør cremet smag.

ITALIEN
ACQUESI, BRACHETTO, PIEMONTE  60,-  300,-
Acquesi Bracchetto har en lys kirsebærrød farve og en bouquet af solmodne jordbær. Smagen 
er halvsød med toner af hindbær og jordbær. Også skøn til desserter.

ITALIEN
CAVALLERI, BLANC DE BLANCS - BRUT, FRANCIACORTA   600,-
En vin med friskhed, elegance og finesse. Duft og smag af brioche, kanel og karamel danner 
en perfekt komplementerende klangbund til de udtalte citrusnoter. Italiens svar på Cham-
pagne.
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SICILIEN
FEDELE, BIANCO 60,- 225,-
Fornøjelig økologisk vin på den lokale Cataratto drue, der tilbyder intense aromaer af både 
citrusfrugter og tropiske frugtsmage. Perfekt med skaldyr, fisk eller bare for sjov.

VENETO
ZENATO, PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE 70,- 250,-
Klassisk Pinot Grigio med aromatisk og forfriskende bouquet. Smagen er delikat, frugtrig med 
pæn fylde og god længde. 

TOMMASI, APPASSIMENTO BIANCO - ADORATO  300,-
Mellemfyldig hvidvin med et rent bid og en sprød og fin eftersmag med lidt mandelpræg. Let 
sødme og fedme i smagen.

ALTO ADIGE
NALS MARGREID, SAUVIGNON - STEIN  350,-
Crispy og mineralsk - hyldeblomst og nyslået græs i bouqueten. Tørre toner af citrus, stikkels-
bær og hyldeblomst i smagen. 

PIEMONTE 
COPPO, GAVI LA ROCCA  375,-
Sprød, kompleks og mineralsk vin, og dens fine underliggende frugt gør den nærmest 
multianvendelig. 

TOSCANA  
POGGIO AL TUFO, VERMENTINO  300,-
Vinen har en intens og frugtrig aroma med typiske karakteristika af druesorten Vermentino. Sma-
gen er rig og velafbalanceret med en lang finish. Meget velegnet til lette forretter, supper og fisk. 

FÈLSINA, I SISTRI - CHARDONNAY  475,-
I Sistri har en indtagende strågul farver. I duften rammes man af de karakteristiske tropiske 
noter med behagelige krydrede nuancer og vanilje.  

TOSCANA  
ZENATO, LUGANA RISERVA - SERGIO ZENATO  600,,-
Dyb og aromatisk vin med et elegant præg af blomster, citrus og eksotisk frugt.

En fantastisk fyldig og lækker fadlagret hvidvin.
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ITALIEN
SONOVINO, ROSATO, PUGLIEN 60,- 250,-
Sonovino Rosato er en let og læskende rosévin med en frugtrig bouquet. Dejlig halvtør stil.

ITALIEN
ZENATO, CHIARETTO BARDOLINO, VENETO  75,- 300,-
Rosé fra Gardasøens østlige bred. Indbydende og forfriskende vin med noter hindbær og 
solbær. Kan matche de fleste forretter samt lyst kød. 

ITALIEN
TOMMASI, LE FORNACI ROSE, VENETO    375,-
Bouqueten er rig og fin med intense og lokkende aromaer af pink grapefrugt, ferskenblomster 
og skallen fra mandariner, flot suppleret af et mineralsk touch. Smagen er frisk, frugtrig og 
diskret med en næsten vibrerende syre, der henleder tankerne på citrusskal og pink grape-
frugt. Finishen er både vedholdende og harmonisk – og kalder på endnu en slurk.
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PUGLIEN
CHIÀRO DI LÙNA, PRIMITIVO 60,- 225,-
Mørk, blød, og fyldig vin med en lang og let krydret, saftig eftersmag. I stilen minder denne 
smukke Primitivo om de klassiske Ripasso fra Valpolicella.

PUGLIEN
TORRE DEL BARONE, PRIMITIVO 70,- 250,-
Varm bouquet af blomme, en fyldig, blød og frugtrig smag af blomme, brombær og flot 
udblødte tanniner. Klart en vin som de fleste vil kunne drikke.

MASSERIA SURANI, DIONYSOS - PRIMITIVO  450,-
Bouquet af blomme, hindbær samt et strejf af kaffe, chokolade og peber – kraftig, elegant og 
varm smag af brombær, blomme og anis. Lidt af en bombe.

VENETO
VILLALTA, VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE 85,- 350,-
En fyldig og aromatisk vin med let sødme godt balanceret af saftig frugt og syre. 

ZENATO, RIPASSA VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE  450,-
Zenatos Ripassa er en fornem repræsentant for typen. En vin der tager det bedste fra begge 
verdener: Valpolicellaens intense kirsebærnoter og ranke struktur, kombineret med Amaron-
ens intensitet, dybde, blomme og krydderi. 

TOMMASI, APPASSIMENTO - ARELE  400,-
Fyldig vin med smagsnuancer af kirsebærsten, blomme og vanille. Fremstillet på delvis tørrede 
druer. 

TAJAPIERA, AMARONE DELLA VALPOLICELLA  550,-
Fløjsblød og dyb, vibrerende mørk i farven, fed og fyldig og meget flot afrundet. 

ZENATO, AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO  750,-
Zenatos Amarone har en fabelagtig intensitet, nuancerigdom og dybde. Sorte kirsebær og 
blommer, chokolade, tobak, læder og kanel er nogle af de fremtrædende elementer. Vinen 
udgør næsten et måltid i sig selv, men kan snildt ledsage selv den kraftigste kødret.
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TOSCANA
CASTELLO DI FARNETELLA, CHIANTI COLLI SENESI  300,-
Farnetellas Chianti Colli Senesi er et forrygende bekendtskab. Dens farve er klar og dyb rubinrød 
med violette toner. Næsen er frugtig og forførende med aroma af vilde, røde bær og noter af 
anis, læder og sød lakrids – noget, der ikke er ualmindeligt for Sangiovese-vine fra dette område.  

POGGIO AL TUFO, CABERNET SAUVIGNON  375,-
Harmonisk, let fadlagret vin fra Toscana med solbær, grøn peber og vanille i smagen. 

BUCCIA NERA, TENUTA CAMPRIANO - CHIANTI RISERVA  450,-
Tør markant vin, har lidt Brunello over sig, men Cabernet Sauvignon og Merlot afrunder vinen og 
giver fin balance mellem frugt og tannin. Smagen er intens med nuancer af hindbær, blåbær og 
mørke syltekirsebær som afsluttes med en lidt bitterhed der er med til at give vinen karakter. 

VERBENA, BRUNELLO DI MONTALCINO  650,-
Pragtfuld, dyb næsten blæksort i farven, med fede aromaer af sort frugt, espressokaffe, viol, 
tobak og krydderi. Dyb, grandiøs og sofistikeret.

PIEMONTE
COPPO, L’AVVOCATA - BARBERA D’ASTI  350,-
Rank og struktureret vin med et indsmigrende lag af friske røde bær.  

ROVERSI, BARBARESCO  400,-
Enestående rigdom af kølig elegance, kirsebær, chokolade, blomme og en begyndende smag af 
trøffel. 

MARZIANO ABBONA, BAROLO - LA PIEVE  600,-
En Barolo med det moderne præg – frugtrig, saftig, potent, flot og slank men muskuløs.

ALTO ADIGE
NALS MARGREID, PINOT NOIR - ANGRA  450,-
Både i smag, duft og farve er der tale om en typisk Pinot Noir. Let, lækker og feminin, med 
herlige hindbær og kirsebærnuanc. 

EMILIA ROMAGNA
UMBERTO CESARI, MOMA - RUBICONE ROSSO  375,-
Meget charmerende moderne italiensk vin med en vis international fremtoning - fløjlsblød 
karakter og Sangioveses evige elegance. 
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PIEMONTE
VOLPI, MOSCATO D’ASTI 50,- 
Pragtfuld og frisk duft af eksotisk frugt. Sød, fin og let perlende med tydelig Moscato-aroma.

VENETO
TOMMASI, RECIOTO DELLA VALPOLICELLA - FIORATO 75,- 
Sød, fyldig med kirsebær og mandel i eftersmagen.

EMILIA ROMAGNA
UMBERTO CESARI, ALBANA PASSITO - COLLE DEL RE 90,- 
Intens rødgylden –”botrytiseret” dessertvin med delikate noter af puddersukker, appelsinskal 
og figen.


