Mousserende vine
Frankrig
NV

Champagne Philippe Gamet Brut, Mardeuil

520,-

Pinot Meunier, Pinot Noir
Tør og livlig med noter af brød, brioches og abrikos.
Frugtrig med dejlig cremet mousse

Glas 0,10 ltr

88,-

NV

Champagne Bérêche & Fils Brut Réserve

625,-

NV

Champagne Bollinger Cuvée Speciale

745,-

2004

Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier
En yderst elegant sag og klassisk Champagne med fine bobler

Pinot Noir, Chardonnay og Pinot Meunier – min. 80% Grand Cru marker
Dette er en rig og forbløffende kompleks Champagne

Champagne Bollinger La Grande Année

1.300,-

Pinot Noir og Chardonnay – 70 % Grand Cru marker og 30% 1.Cru marker
Den store andel Pinot Noir giver vinen kolossal kraft, fylde og kompleksitet

Spanien
NV

Cava Dominia de Requena

Parellada, Xarel-lo og Macabeo
Sprød, tør og aromatisk cava med fin mousse

Penedes

290,Glas 0,10 ltr

55,-

England
2009

Nyetimber Classic Cuvée

695,-

Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier
Superelegant med touch af lemon og hvide blomster. I smagen masser af fylde
med små elegante bobler og fint afsluttende strejf af citrus

Spørge om vores skatkammervinkort og besøg vores vin rum

Da vi har valgt at lavet et dynamisk vinkort, der spænder bredt, er det muligt,
at enkelte vine kan være udsolgt.
Der tages forbehold for ændringer i årgang samt trykfejl.

Huset anbefaler
Hvidvin
2017

2018

Haut Flassac

Languedoc

Chardonnay, Colombard
Rig og let krydret med lækker harmoni mellem Chardonnays fedme
og Colombards syrlige og let eksotiske præg

245,Glas 0,15 ltr

55,-

Cuvee V1, Weingut Münzenrieder
Neusiedlersee, Østrig
Grüner Veltliner, Chardonnay, Sauvignon Blanc
Krydret duft med citrusfrugter og grønne æbler. Saftig, spændstig smag
med et strejf af eksotiske noter i den cremede eftersmag
Glas 0,15 ltr

245,-

Velegnet til tapas, charcuteri og lette fiskeretter

55,-

Rødvin
2017

Protocolo Red Organic, Dominio de Eguren
Tierra Castilla
245,Tempranillo
Bouqueten er fint koncentreret med knuste røde bær og en anelse vanilje.
Smagen er frugtig, moderat fyldig med blød saftig tannin og god finish
Glas 0,15 ltr 55,-

2016

Las Martas, Bodegas San Gregorio

Calatayud
Grenache Noir
Kompleks vin, florale noter, lyse frugter og en smule peber i smagen i
super afstemt harmoni

245,Glas 0,15 ltr

55,-

Horgelus, Domaine Horgelus
Côtes de Gascogne
Merlot, Tannat, Cabernet Sauvignon
Charmerende Rosé med fin liflig duft af røde bær, aromatisk og fyldig smag
med tilpas harmoni mellem syre og frugtsødme
Glas 0,15 ltr

245,-

Zweigelt, Weingut Lustig
Blauer Zweigelt

245,-

Rosévin
2017

2017

Niederösterreich

Frisk og afrundet med smag af jordbær og andre sommerbær, tør og
frugtrig med et lille touch af druesødme

Glas 0,15 ltr

55,-

55,-

Hvidvin – lette og aromatiske uden fadlagring
Frankrig
2015 Domaine du Paternel Blanc Øko

Cassis

495,-

Marsanne, Clairette, Ugni Blanc og Bourboulinc
Vinen byder på en indtagende bouquet af hvide blomster, lidt krydderi, citrus og eksotisk frugt. Smagen
er frisk og læskende og har et snert af mineralitet i den fine afslutning.

Italien
2016 Grillo, Mandrarossa

Sicilien
Grillo
Lækker fyldig og cremet hvidvin med masser af modne stikkelsbær,
estragon og lidt lakridspulver i smagen

2014 Soave Cantine Allegrini

265,-

295,-

Garganega, Chardonnay
Ren og intens med medium fylde med masser af hvide blomster i næsen og let krydret
afslutning med frisk syre og delikat citrus

Østrig
2015/17 Grüner Veltliner Von Stokstal Ecker

Wagram

315,-

2017 Grüner Veltliner Weingut Münzenrieder

Neusiedlersee

295,-

Pfalz

340,-

Grüner Veltliner
Sprød ren frugt med klassiske noter af hvid peber og grønne urter. Meget aromatisk og
fyldig med sitrende syreprofil og læskende finish

Grüner Veltliner
Friske æbler med et strejf af grøn paprika, mineralsk afslutning med et strejf af citrus.

Tyskland
2017 Riesling Johannishof trocken Knipser

Riesling
Rank, tør og mineralsk med afbalanceret frugt samt noter af citrus og grønne æbler.

HVIDE VINE – fyldige, frugtige med let fadpræg eller sødme
Frankrig
2014 Riesling Grand Cru Schlossberg Øko, Weinbach Alsace

695,-

2015 Sancerre, Domaine Cedric Bardin

Loire

420,-

Mosel

360,-

Colli Orientali del Friuli

395,-

2016 Chardonnay Löss Weingut Josef Fritz

Wagram

335,-

Spanien
2016 Gaba do Xil Godello Telmo Rodriguez

Valdeorras

345,-

Riesling
Den let gyldne Riesling Grand Cru Schlossberg besidder en ekstremt koncentreret, kompleks bouquet af
druesødme, eksotisk frugt, mineraler og et strejf af røg. Smagen er tør og meget intens.

Sauvignon Blanc
Klassisk Sauvignon aroma med noter af solbærblade, kalk og frisk purløg, medium fylde
med klædelig frisk syre og elegant let røget finish

Tyskland
2016 Sebastian A, Weingut S.A.Prüm Wehlen

Riesling
Flot mineralitet med fyldig syrerig nerve og noter af kandiseret lemon, æbler og et
lille eksotisk touch af frugtsødme i eftersmagen

Italien
2017 Pinot Grigio, Azienda La Tunella

Pinot Grigio
Liflige noter af akacieblomst og hyld, bred nuanceret fylde med krydderurter, hvide blomster
og moderat frugtsyre og masser af karakter

Østrig
Chardonnay
Eksotiske frugter og god mineralitet, tør, elegant, frugtig og lang eftersmag.

Godello
Vinen er en frisk og sprød med en charmerende krydret fersken- og melonbouquet

2013 Mountain Blanco Sierras de Malaga Telmo Rodriguez Malaga

345,-

Muscat (tørret i 2 uger)
Den flotte strågule vin har fine aromaer af eksotiske frugter, en fyldig smag med god syrebalance og
slutter delikat og tørt.

New Zealand
2011 Greywacke Wild Sauvignon Blanc

Marlborough

495,-

2017 Astrolabe Sauvignon Blanc

Marlborough

395,-

Casablanca

445,-

Sauvignon Blanc
Vinen byder på indtagende aromaer af citrus, mineraler, crème brûlée samt et strejf af krydderurter.
Smagen er kompleks og cremet med masser af kalket mineralitet.

Sauvignon Blanc
Friske stikkelsbær, passionsfrugt og underliggende touch af citrus pakket ind i delikat struktur med en
utrolig læskende saftspændt eftersmag

Chile
2013 Casas del Bosque Pequeñas Producciones ,

Sauvignon Blanc
Bouqueten er intens med strejf af ingefær, hvid peber og grapefrugt. Den svagt røgende smag
dominerer med antydning af nektariner og hvide ferskner sammen med mineraler og lidt salt.

HVIDE VINE – med fad, karakter og/eller dominerende frugtsødme
.

USA
2012 Joseph Phelps Fogdog Chardonnay

Sonoma

495,-

Chardonnay
Vinen byder på et rigt mix af smagsnuancer, blandt andet citrus, figen og regionstypiske krydderier. De
mineralske toner er gennemgående i smagen med en behagelig og rund struktur og en vedvarende
intensitet.

2014 Crossbarn Chardonnay Sonoma Coast Paul Hobbs Californien

545,-

Chardonnay
Vinen har en flot struktur balanceret med ren koncentreret frugt og er i sit et og alt fremragende.

Rosé
.

2017 Tavel Rosé Le Classique, Dom. La Rocalière

Rhone

375,-

Grenache, Cinsault, Syrah, Mourvedre
Tavel anses for den mest klassiske af de franske rosé´er. Den relativt mørke og kraftige rosé bestikker
med en bouquet tætpakket med nuancer af rød bærfrugt og et delikat hint af tørrede rosenblade.
Smagen er rig og let krydret med perfekt balance mellem fedme og friskhed.

Rødvin – med lethed, frisk frugt og ingen faddominans
Danmark
2015 Camoro, Domaine Nyballe

Broager

295,-

Rondo, Castel
Det er en lidt lettere rødvin med mange blomster i duften. Den åbner op med duften af
hyldeblomst og lidt vanilje. Den har en god lang og blød eftersmag.

Østrig
2015 Blauer Zweigelt Weingut Heinrich ØKO

Burgenland(Østrig)

345,-

2017 Zweigelt Classic Weingut Philipp Grassl

Carnuntum (Østrig)

325,-

Piemonte

295,-

Blauer Zweigelt
Rank og saftig med masser af kirsebærnoter og blomme forenet i en lang frisk og syrlig finish

Zweigelt
Kraftig duft af kirsebær og blåbær, kølig og krydret smag af mørke kirsebær med stor frugt i
afslutningen.

Italien
2018 Barbera d´Asti, Fiore

Fin duft al lyse kirsebær. Elegant smag med god syre. I den frugtige finale er der noter af modne
skovbær og kirsebær. En frugtig elegant rødvin, der på grund af sin elegante syre passer særlig godt til
pasta, pizza og risotto

RØDVIN – mellemfyldige med mere struktur, syre og evt fadpræg
Danmark
2016 Rogento, Domaine Nyballe

Broager

Rondo, Regent, Leon Millot
Kraftig vin med stor krop. Den åbner sig op i glasset med duften af modne bær og noter af vanilje.
Smagen har mange nuancer af modne bær og lette tanniner. Den har en behagelig og lang eftersmag.

450,-

Frankrig
2011 Château La Cabanne

Pomerol/Bordeaux

495,-

2015 Château Haut Maillet

Pomerol/Bordeaux

545,-

2010 Château Lamothe-Cissac Vieilles Vignes

Haut-Médoc/Bordeaux

475,-

2012 Château Rauzan-Ségla 2. Cru

Margaux/Bordeaux

1200,-

2011 Château Lynch Bages

Pauillac/Bordeaux

1800,-

2015 Santenay Vielles Vignes Vincent Girardin

Bourgogne

Merlot og Cabernet Franc
En meget klassisk Pomerol, men en meget moderne og koncentreret frugtig bouquet med røde bær og
egetræ, lakrids og vanilje. Lækker fyldig of rund, med masser af frugt i den meget lange eftersmag.

Merlot og Cabernet Franc
Vinen har en flot bouquet fyldt med sort frugt med antydning af tobak og chokolade. Smagen er
kompakt, men stor dybde i den meget lange eftersmag.

Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc og Petit Verdot
Vinens farve er imponerende mørk, og duften er tætpakket med frugtige nuancer af brombær, solbær
og vanilje. Smagen åbenbarer stor fedme og rigdom.

Cabernet Sauvignon, Merlot og Petit Verdot
Vinen tilbyder mørk frugt svøbt i elegant ristet luksustræ. Man fornemmer margaux-kommunens
signatur i form af slikken tone hen ad ”labre larver” (lakrids + chokolade).

Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc og Petit Verdot
Mørk frugt- og stofrigdom er nøgleordene til denne komplet overdådige vin fra Lynch-Bages.

495,-

Pinot Noir
Moden rund hindbærfrugt pakket ind i ungdommelige tanniner, mørk og rig med stor fylde

2011 Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes Domaine Fourrier Bourgogne

1200,-

2010 Beaune 1. Cru Cuvée Nicolas Rolin, Hospices de Beaune Bourgogne

1400,-

2017 Olivier Hillaire V.D.F

360,-

Pinot Noir
I duften ung bærfrugt med nuancer af hindbær, solbær og et strejf af skovbund. I smagen virkelig god
struktur med super balance mellem moden frugt og runde tanniner. Eftersmagen er rig på saft og kraft.

Pinot Noir
En prægtig Bourgogne, med flotte brombærnuancer i den koncentrerede bouquet, samt en meget blød
og fyldig krop med dejlig finesse i den pragtfulde, frugtige eftersmag.

Cotes du Rhone

Grenache og Syrah
Kraftig sydfransk vin med duft af meget mørke bær, som går igen i smagen der er kraftig men samtidig
meget blød og saftig i sin afslutning.

2015 Saint Jean du Barroux Danish Cuvée, Philippe Gimel Côtes du Ventoux
Grenache Noir, Carignan, Cinsault

345,-

Tæt, intens og magtfuld men alligevel elegant med superb aroma af sorte kirsebær, urter, solvarm
bark, grillet kød og sorte oliven

Tyskland
2013 Assmanshäuser Höllenberg Spätburgunder Crescentia Kloster Eberbach 375,-

Pinot Noir
Rheingau
Top Pinot fra en af de bedste ”Lagen” i Rheingau. De bedste fade fra Eberbachs kældre giver
en tætpakket yderst mineralsk vin med toner af solbær og jern understreget af elegant fadaroma

Østrig
2013 Sankt Laurent Weingut Ecker

Wagram

345,-

Sankt Laurent
I duften syrlige kirsebær og balsamiske toner med lille underliggende touch af vanilje.
I munden fyldig, moden og rund med let burgundiske toner og fin syre.

2015 Blaufränkisch Leithaberg Weingut Heinrich ØKO
Blaufränkisch
Burgenland(Østrig)

475,-

2014 Neuberg Weingut Philipp Grassl

Carnuntum (Østrig)

475,-

2017 Le Volte dell´Ornellaia

Bolgheri

495,-

2016 Valpolicella Ripasso Superiore Ca´Vendri

Veneto

325,-

2011 Chianti Classico Il Maggio, Piemaggio

Toscana

325,-

Komplekse noter af friske trøfler, sort peber og ristede rodfrugter, smagfuldt indpakket
I saftige ultrarene røde bær og spændstig garvesyre

Zweigelt, Blaufränkisch og Merlot
Kølig krydret duft af mørke bær og tørrede svesker. Der er spor af solbær i den kraftige og lange
eftersmag der afslutter elegant og frugtig.

Italien
Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon
Dyb bouquet af mørke kirsebær og modne blommer. I munden super elegant med spændstighed
og rigdom krydret med prikkende moderat garvesyre.

Corvina, Rondinella, Molinara
Klassisk rig, mørk og fyldig med klare referencer til sorte kirsebær, bitter chokolade
og lidt orientalske krydderier.

Sangiovese, Colorino, Canaiolo
Moden og elegant Toscana-klassiker med masser af finesse, flot aroma af tørret viol, tobak,
trøfler og tørret kød

Spanien
2014 Zarus Crianza, Bodegas Solorca
Ribera del Duero
360,Tempranillo
Mørke bærtoner I duften, koncentreret med indtagende aroma af brombær, tobak,
chokolade og vanilje. Super velafbalanceret finish.
2015 Proelio Crianza, Palacios Vinoteca
Rioja
345,Tempranillo
Intense fadnoter med klassisk touch af vanilje, mokka og tørrede frugter,
lang og vedholdende i eftersmagen
2008 Lanzaga Telmo Rodriquez
Rioja
475,Tempranillo
Smagen byder på generøse mængder af moden bærfrugt, toner af mokka og vanilje og perfekt
modne tanniner, som gør helhedsindtrykket harmonisk. Eftersmagen er meget lang og rummer
mineralske undertoner

Sydafrika
2013 Mullineux Syrah Mullineux Wines

Swartland

495,-

Syrah
Vinen har en flot bouquet af sort frugt med antydning af krydderier og viol, samt lidt hvid peber. Smagen
er elegant og har en silkeblød struktur med fin, underliggende syre. Afsluttes med en flot, lang og fyldig
eftersmag.

RØDE – med fedme, stor volumen, underbygget af tannin og masser af fadaroma
Frankrig
2012 Châteauneuf-du-Pape Rouge Øko Château La Nerthe Cotes du Rhone

695,-

Grenache, Mourvedre, Syrah og Cinsault
Vinen byder på en dybrød farve med fine lilla kanter. Duften er frisk med et væld af modne bær og et
strejf af peber. Smagen er super elegant og kompleks med antydninger af kirsebær, blåbær, solbær og
friske krydderier.

2015 Châteauneuf-du-Pape, Domaine de la Charbonnière Côtes du Rhône

650,-

Grenache Noir, Syrah, Mourvedre
Kompleks vin af meget høj kvalitet, Støvet jord, lakrids, kirsebær og svesker angriber næsen, breder sig
i munden med bløde tanniner og lang, saftig eftersmag

Italien
2013 Barolo Bussia, Giacosa Fratelli

Piemonte

650,-

2014 Barolo Classic, Paolo Scavino

Piemonte

695,-

2016 Valpolicella Ripasso Paolo Cottini

Veneto

375,-

2012 Amarone della Valpolicella, Paolo Cottini

Veneto

745,-

2011 Allegrini Amarone

Valpolicella Classico

745,-

2010 Allegrini La Poja IGT

Veronese

1175,-

Toscana

685,-

Nebbiolo
Tørrede rosenblade, svampe og sorte kirsebær dominerer denne klassiske Barolo med afbalanceret
frugtsyre og tannin, bred fylde og læskende finish

Nebbiolo
Selv standard Baroloen overvælder med sin personlighed fra Kong Scavino, en af de mest feterede
personligheder I området. Balanceret, rig og harmonisk og stor fylde.

Corvina, Corvinone, Rondinella
Karakterfuld og dyb med aroma af Kirschlikør, vanilje og bitter chokolade. I munden mere
elegant end de fleste med udpræget klædeligt tørstof og saftig frisk frugtsyre

Corvina, Corvinone, Rondinella
Sorte kirsebær, mokka og let brændt chokolade, understreget af vanilje fra små barriques,
dyb og rig med herlig fedme og lang krydret finish

Corvina Veronese, Rondinella og Oseleta
Intens duft af moden frugt og krydderi samt en imponerende struktur og dybde hvor alkoholen holdes i
flot balance af den rigtige mængde naturlig frugtsyre og markant men meget raffineret tannin.

.

Corvina
En vin med stor personlighed og balance. Selv efter flere år på flaske, er vinen stadig flot frisk og sprød
med et fuldt spektrum af aromaer, der spænder fra frugt til krydderier og krydderurter. Fyldig og saftig,
med en lang, dvælende eftersmag.

2013 Brunello di Montalcino Silvio Nardi

Sangiovese Grosso
Typiske aromaer af viol og rød bærfrugt med strejf af underskov, vanilje og kaffe. I munden tæt tekstur
og robust krop. Smagen er kraftfuld og kompleks med elegant frugt med lang finish med blød tannin

2013 Poggio al Tesoro Sondraia (Allegrini)

Bolgheri

695,-

2009 Galatrona Merlot Tenuta di Petrolo

Toscana

1100,-

2016 Negre de Negre Portal del Priorat

Priorat

495,-

2010 Pegaso-Pizarra Telmo Rodriguez

Castilla y Leon

545,-

2008/10 Roda I Reserva

Rioja

745,-

2012 Quinta do Vallado Touriga Nacional

Douro

445,-

Swartland

1300,-

Cabernet Sauvignon, Merlot og Cabernet Franc
Farven er intens rød, i duft og smag fornemmes moden rød frugt, urter og krydderi. Den silkebløde vin
slutter af med et elegant, kraftfuldt og vedholdende indtryk.

Merlot
Den imponerende mørke vin rummer en indtagende bouquet af røde bær, lakrids og vanilje. Smagen er
simpelthen gigantisk, med en gudsbenådet rigdom på ekstrakt og fuldmoden tannin.

Spanien
Grenache, Syrah, Carignan og Cabernet Sauvignon
Duften byder på en klassisk Priorat-næse af kirsebær, blomme, grafit og mineraler. Smagen er let
parfumeret og åbenbarer en kolossal frugtkoncentration og en solid struktur.

Grenache
Den nærmest blæksorte vin byder på en ekstremt koncentreret bærduft med noter af engelsk lakrids og
mineraler. Smagen er rig på fed, fuldmoden bærfrugt med likøragtige nuancer solbær og kirsebær.

Tempranillo
Vinen byder på en renhed, elegance og intensitet, som er ganske uhørt for Rioja, og som mest af alt
minder om kraftfuld Bourgogne. Duften byder på fin, intens bærfrugt med mineralske facetter. Smagen
er perfekt struktureret og afbalanceret, og munder ud i en kolossalt lang, silkeagtig finish.

Touriga Nacional
Duften er meget koncentreret med antydninger af balsamico, røde bær og viol. Smagen er silkeblød og
meget afrundet og slutter med en elegant og lang, frisk smag med antydning af mineraler.

Sydafrika
2013 Mullineux Iron Syrah Mullineux Wines

Syrah fra parcel med meget jernholdig jord
Det er en meget aromatisk Syrah med en meget flot bouquet af sort frugt med antydning af krydderier,
samt sort peber og så en nærmest ”blodig”, jordet jernduft. Smagen er både magtfuld og elegant og har
en silkeblød struktur med fin, underliggende syre i perfekt balance.

USA
2012 Native Son Estate Blend Napa Valley Kuleto Estate California

475,-

2012 India Ink Estate Blend Napa Valley Kuleto Estate California

475,-

2013 Cabernet Sauvignon Sebastiani

640,-

Cabernet Sauvignon, Sangiovese og Zinfandel
Vinen har en dybrød farve med violette kanter, en stor bouquet af solbær og krydderier. Smagen er stor,
fyldig og jammy med strejf af sort lakrids og fuldfed frugt.

Syrah og Cabernet Sauvignon
Vinen har en næsten sort farve med en stor bouquet af solbær og andre mørke bær. Smagen er meget
bredskuldret med masser af sort frugt.

Alexander Valley

Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Petit Verdot
Modne rige smagsoplevelser af sorte bær og mint fylder hele munden understøttet af
venlig poleret sød tannin fra det lange ophold på egetræsfade

2014 Bedrock Old Vines Zinfandel
Sonoma County
580,Zinfandel, Carignan, Petite Sirah + gamle lokale røde og hvide druer
Magisk Zin med mineralitet, elegance og en markant syreprofil. En vin i total balance
med lang rig finish af røde blommer, kirsebærsten og citrus
2012 SAMsARA Pinot Noir Turner Vineyard

Santa Rita Hills

1145,-

2013 Merlot Freemark Abbey

Napa Valley

620.-

2012 Paul Hobbs Cabernet Sauvignon

Napa Valley

1350,-

Padthaway

360,-

Pinot Noir
Feminin duft af mørk frugtlikør, røgede indiske krydderier, violer og mineraler. Høj syre og kødfuld, med
smag af modne solbær og morbær. Lang og fokuseret finish.

100% Merlot
Mørk ruby farve med indtagende næse af brombær, skovbund og vanillin. I munden fornemmes et
herligt, sødmefuldt touch af eg fra fadlagringen og en lækker lang fløjlsblød eftersmag

Cabernet Sauvignon
Den blæksorte vin byder på en bouquet af solbær og tobak. Vinen er karakteriseret ved en tæt og fyldig
tekstur med noter af boysenbær, ristet mokka og et stænk af vanilje. Fyldige tanniner og noter af sort
peber fuldender den lange eftersmag.

Australien
2017 Henry´s Drive, Dead Letter Office

Shiraz
Imponerende kraftig og muskuløs, velstruktureret med lag på lag af mørk sort frugt,
cassis og ristet træ. En fyldig oplevelse, prøv den til julemaden... også om sommeren.

2013 Sexy Beast Cabernet Sauvignon Two Hands

McLaren Vale

495,-

2011 Bella’s Garden Shiraz Two Hands

Barossa Valley

745,-

Mendoza

495,-

Colchagua

696,-

Cabernet Sauvignon
Duften er indbydende frugtig med intense toner af solbær samt et strejf af lidt lakrids og viol. Smagen er
fyldig med indsmigrende frugt og fine modne tanniner. Vinen afrundes elegant med en silkeagtig finish.

Shiraz
Vinen byder på en raffineret bouquet af kirsebær, eukalyptus, chokolade og vanilje. Smagen er fyldig og
rig på saftig kirsebærfrugt med nuancer af mokka og cedertræ. Eftersmagen er lang, og man fornemmer
en fin moden tannin.

Argentina
2010 Cobos Bramare Cabernet Lujan de Cuyo

Cabernet Sauvignon
Vinen har en flot granatrød farve og en duft af modne solbær, med et strejf af tobak og grafit. Smagen
er koncentreret og rig, med masser af rød frugt med mange lag og facetter.

Chile
2013 Viu Manet Viu 1

Malbec og Cabernet Sauvignon
Den blæksorte vin byder på en eksplosiv bouquet af kulsort frugt med nuancer af solbær, mokka, vanilje
og trøffel. Smagen er utrolig koncentreret, generøs og vedvarende med kaskader af frugt som følger en
velstrukturerede eftersmag helt til dørs.

Dessertvin
Frankrig
2012 Château Piada Barsac-Sauternes

Bordeaux

375,-

2013 Coteaux du Layon Château de la Roulerie

Loire

445,-

2009 Maury Vintage Réserve Rouge Mas Amiel

Languedoc-Roussillon

495,-

Semillon
Duften byder på indtagende nuancer af honning, blomster og crème brûlée. Smagen er indsmigrende
elegant og smyger sig fløjlsagtigt om ganen. Eftersmagen er lang og åbenbarer en fin friskhed, som gør
smagsoplevelsen harmonisk og appetitvækkende.

Chenin Blanc
Vinens farve er dyb gul med strejf af glimtende guld, duften er indtagende med meget modne,
eksotiske frugter. Smagen er meget fyldig med en dejlig underliggende syre, en vin i perfekt balance
mellem sødmen og den friske syre.

Grenache
Vinen kendetegnes ved friske og intense aromaer af hindbær, kirsebær og solbær. Smagen er rig på
smagsnuancer med noter af bla. mørke bær og mineraler.

1996 Château Dosiy-Védrines 2. Cru Barsac (½ fl.)

Bordeaux

795,-

2015 Vigna Senza Nome Moscato d’Asti Braida

Piemonte

345,-

2015 Brachetto d’Acqui Braida

Piemonte

345,-

2014 Dindarello Maculan

Veneto

475,-

Semillon
Vinen er kendt for sin karakteristiske opulente krop, med stor fedme og rigdom i både krop og smag.
Det er en meget vel sammensat vin, med en meget rig og nærmest marmeladeagtig modenhed i både
bouquet og smag af abrikos, ananas, honning, vanilje, samt en let toastet snært.

Italien
Moscato
En indtagende perlende hvidvin lavet af Moscato d’Asti druen. Vinen har en frisk bouquet med
antydning af appelsin, frugt og roser. Vinen er sød og velafbalanceret, god til aperitif, frugt og dessert.

Brachetto
Dette er en let perlende rødvin med en appetitvækkende sødme i duft og smag. En pragtfuld nippevin
og et spændende dessertvinsalternativ.

Moscato
Den tindrende gyldne vin byder på lyse toner af lynghonning, viol og rosin. Smagen lægger sig som fløjl
om tungen og er begavet med en kunstfærdig balance mellem sødme og friskhed.

Sydafrika
2013 Mullineux Solera Straw Wine Mullineux Wines (½ fl.) Swartland

545,-

Chenin Blanc
Vinen har en gylden strågul farve med flotte reflekser. Bouqueten er kompleks med indtagende strejf af
tørret pære, abrikoser, marmelade og har en lækker fin og fyldig smag af mandler, nødder, marcipan
og honning. Den intense vin afsluttes med en ren og frisk syrerig afslutning.

Portugal
NV

Burmester Tawny Port

Douro

320,-

Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Barroca og Tinto Cão
Vinen har en ravgyldent skær. Den har en lang, fyldig og kompleks eftersmag af hasselnødder
og svesker, der går over i en olieret og elegant struktur.

Spanien
NV

Pedro Ximénez, El Maestro Sierra Jerez,

Spanien

glas 0,1l

Elementer af kaffe, chokolade, rosiner, orangeskal – En sti l, der gør den oplagt til
de søde desserter og krævende oste eller blot som meditationsvin.

75,- / 450,-

