VINKORT

Bobler

Rosé

Val d’Oca
Prosecco, Rosé Extra Dry
Veneto, Italien

Heredad Graula
Tempranillo Rosé
Catalonien, Spanien

En flot mousserende vin med elegant og
frugtig duft af vilde blomster. Smagen er
frisk og saftig med god frugt og tilpas syre.

En flot rosévin med intens duft af kirsebær
og jordbær med noter af tropiske frugter.
Frisk og velafbalanceret frugtsmag.

Glas
65,Flaske 285,-

Glas
55,Flaske 225,-

Castello Banfi
Asti Spumante D.O.C.G.
Piemonte, Italien

Ferraton Père & Fils
Côtes du Rhône, Rosé
Rhône, Frankrig

En fantastisk Asti som ikke går på kompromis
med kvaliteten. Frisk og frugtrig, sødlig smag
med noter af fersken og blomster.

Grenache, Syrah og Cinsault - klassisk Rhône.
Duften er delikat af hindbær og ribs, mens
smagen både er blød, rund og utrolig frisk.

Flaske 245,-

Glas
65,Flaske 285,-

Domaine Rieflé
Crémant d’Alsace, Brut
Alsace, Frankrig
Skøn indbydende duft med noter af mynte,
honning og krydderier. Elegant, frisk og rund
frugtsmag med god struktur og intensitet.

Flaske 345,Champagne Jean Pernet
Tradition Brut
Champagne, Frankrig
Elegant duft med noter af gule æbler, pære,
nødder og hvide blomster. I smagen er den
afrundet med en lækker og elegant mousse
samt en forfriskende middellang eftersmag.

Glas
105,½ flaske 285,Flaske
525,-

Villa Aix
Coteaux d’Aix en Provence
Provence, Frankrig
Duften her er delikat og frisk med noter af
forårsblomster, mens smagen er elegant,
frisk, blød og rund. Elegant Provence-rosé.

Flaske
325,Magnum 585,Klein Constantia
Cuvée Anabel Rosé
Constantia, Sydafrika
Intens duft af friske blomster, citrus og
fersken samt en forfriskende, men samtidig
kompleks og sprød frugtsmag med et
krydret strejf og god syre.

Flaske 345,-

Hvidvine
Heredad Graula
Airén/Sauvignon Blanc
Catalonien, Spanien

Yalumba - Wild Ferments
Sauvignon Blanc
Limestone Coast, Australien

Delikat og frisk duft af appelsin, citron og
mandler. Smagen er frisk og velafbalanceret
med en skøn cremet struktur.

En vegansk og livlig hvidvin med lækker
duft af passionsfrugt, friske urter og nyslået
græs. Smagen er frisk og fyldig med masser
af finesse, tropiske noter og autenticitet.

Glas
55,Flaske 225,-

Flaske 355,-

Ferraton Père & Fils
Côtes du Rhône, Blanc
Rhône, Frankrig

Nicolas Potel
Bourgogne Chardonnay
Bourgogne, Frankrig

En dejlig hvidvin med delikat duft af citrus,
hvide blomster og eksotiske frugter. Frisk, blød
og velafbalanceret smag med god fylde.

En flot hvidvin med en yderst delikat duft
af hvide frugter og blomster med et strejf
af citrus. Smagen er frisk og elegant med
noter af frisk citrus og vanilje efterfulgt af
en ren og meget behagelig eftersmag.

Glas
65,Flaske 285,Domaine Rieflé
Alsace Riesling Organic
Alsace, Frankrig
En økologisk og sprød hvidvin med en
både mineralsk og frugtig duft med et
strejf af blomster, ananas og citrusfrugt.
Pragtfuld frisk, ren og tør druesmag samt
en lang eftersmag.

Flaske 345,-

Flaske 385,-

Rødvine
Heredad Graula
Tempranillo
Catalonien, Spanien
Koncentreret duft af røde frugter, jordbær
og lakrids. Vinen har en saftig, frisk, blød
og rund frugtsmag, tilpas syreindhold, god
balance og en dejlig eftersmag.

Glas
55,Flaske 225,Ferraton Père & Fils
Côtes-du-Rhône Rouge
Rhône, Frankrig
Klassisk Rhône-vin lavet på Grenache
og Syrah. Vinen dufter skønt af modne
røde frugter og krydderier, og har en
velafbalanceret smag med bløde tanniner.

Glas
65,Flaske 285,Bertani
Secco-Bertani Vintage
Veneto, Italien
91 points af James Suckling.
Corvina Veronese danner grundlaget for
vinen sammen med træfade fra kirsebærog kastanjetræer. Smagen er frugtig,
blød og rund med noter af kirsebær og
sort te efterfulgt af en lang og behagelig
eftersmag med noter af kaffebønner.

Flaske 375,-

Yalumba
Wild Ferments Shiraz
Barossa, Australien
En vegansk og livlig hvidvin med generøs
duft af rabarber, marmelade, rosiner,
muskatnød, kanel, violer og kirsebær.
Smagen er fyldig og elegant, men samtidig
blød og rund med noter af boysenbær og
søde krydderier samt bløde tanniner.

Flaske 395,Torremilanos
Los Cantos Oranic
Ribera del Duero, Spanien
En elegant økologisk vin, lavet på
Tempranillo. Vinen har en blid duft af
blomster med noter af mørke og røde
bær som brombær, kirsebær, hindbær og
jordbær samt krydderier og lakrids. Smagen
er frisk, fyldig og silkeblød med bløde
tanniner.

Flaske 365,Nicolas Potel
Rully Rouge
Bourgogne, Frankrig
100% Pinot Noir, lagret 12 måneder på
franske egetræsfade. Vinen har en virkelig
behagelig duft af røde bær som f.eks.
hindbær. Smagen er frisk, men samtidig
fyldig og forførende med masser af frugt.

Flaske 450,-

Port
vine
Taylor’s
Fine Tawny Port
Douro, Portugal

Taylor’s
20 Year Old Tawny Port
Douro, Portugal

En flot portvin med en dyb rødbrun
farve samt dejlig duft af modne frugter,
krydderier og egetræ. Portvinen har en
meget blød og rund smag af jordbær og
svesker samt en behagelig eftersmag med
strejf af egetræ.

93 points af Robert Parker.
En utrolig elegant portvin, som har lagt hele
20 år på egetræsfade. Flot intens farve samt
delikat og let krydret duft af modne frugter
og egetræ. Den har en fyldig og kraftig
smag samt en lang og behagelig eftersmag.

Glas
45,Flaske 295,-

Flaske 745,-

Portvin af allerhøjeste kvalitet i mere end 325 år
Taylor’s er et personligt ejet familiefirma, som er fuldstændig
uafhængig. Taylor’s blev grundlagt i 1692 og er beliggende i
Vila Nova de Gaia. Druerne til portvinene fra Taylor’s dyrkes i
Dourodalen på Taylor’s egne tre vingårde; Quinta de Vargellas,
Quinta de Terra Feita og Quinta do Junco.

KÆLDERVINE

Hvidvine

Tegernseerhof 2016
Grüner Veltliner Smaragd
Ried Loibenberg
Wachau, Østrig
100% Grüner Veltliner-druer, der er dyrket
i Loibenberg. Druerne til vinen er dyrket på
en “Ried” vinmark, som er Østrigs svar på
Grand Cru. Det er en kompleks og elegant
hvidvin med flot farve og mineralsk duft.
Fin og sirlig frugtsmag samt en behagelig
eftersmag.

Rødvine

Travaglini 2014
Tre Vigne Gattinara
Piemonte, Italien
•94 points i Falstaff Magazin.
100% Nebbiolo, lagret minimum 48
måneder på egetræsfade. Vinen fremstilles
kun i de absolut bedste årgange. En utrolig
elegant rødvin med delikat duft af modne
bær med noter af krydderier, marmelade
og blommer. Intens, fyldig og silkeblød.

Flaske 525,-

Flaske 475,Louis Dorry 2016
Mâcon Milly-Lamartine
Les Collonges
Bourgogne, Frankrig
100% Chardonnay, lagret 11 måneder på
egetræsfade samt. Virkelig en kvalitetsBourgogne med en frisk og tiltalende duft
af hvide frugter. Den har en kompleks
og intens frugtsmag med masser af
struktur, saft og kraft samt intense noter af
kvædetræ, kandiserede hvide frugter og
egetræ.

Flaske 645,-

Gran Moraine 2018
Pinot Noir, Yamhill-Carlton
Oregon, USA
93 points i Wine Spectator.
100% Pinor Noir, lagret 10 måneder på
franske egetræsfade (43% nye). En helt
fantastisk rødvin duft af røde kirsebær,
vilde jordbær, granatæble, soja og
krydderier. Elegant og fyldig frugtsmag
med noter af tranebær, roser, appelsinskal
og eksotiske krydderier samt en lang
eftersmag med et strejf af pibetobak og
ren kakao.

Flaske 725,-

