V IN KO RT
MOUSSERENDE VINE

HUSETS RØDVIN

RØDVINE

Lanson Champagne Le Black Label Brut, Frankrig

fl. 400,Har en indtagende frisk, fyldig og frugtrig bouquet med toner af citrus, hvide blomster og abrikos.
Vinen er livlig med fine perlende bobler. Smagen har stor fylde, kraft og elegance.

Boschendal Pavillion Shiraz/Cab. Sauvig., Sydafrika

Patriarche Louis Perdrier Demi Sec, Frankrig

Bouchard Aîné & Fils, Pinot Noir, Frankrig

gl. 60,- fl. 250,Smagen er frisk og frugtagtig og med sine millioner af fine bobler et elegant glas.

Zonin Baccorosa Spumante Rosé, Italien

fl. 270,Vinen har en liflig aroma af kirsebær og kaffe med ristede noter. Smagen er tiltalende med silkeblød tannin. Strejf af chokolade understreges af en anelse menthol. Lang vedvarende eftersmag.

fl. 260,-

Gæringen foregår på horisontale, roterende gæringstanke, der sikrer den bedste aroma. Denne lidt
søde vin har en smuk rød farve og har utallige små fine bobler.

Zonin Prosecco 1821 DOC Brut, Italien

fl. 300,Duften er intens, frugtrig og aromatisk med et hint af æble. Smagen er frisk med et delikat strejf af
mandel, hvilket er karakteristisk for druen Glera, som denne Prosecco er produceret på.

HUSETS HVIDVIN

gl. 60,- fl. 250,Denne modne, sveskeblommefarvede rødvin, er frisk, ung og udmærker sig ved stor druesmag og
aromaer fra krydderier.

Ogier Côtes du Rhône Gentilhomme, Frankrig

fl. 270,Gentilhomme har en meget udtryksfuld smag, med sorte bær og mørke moreller, blandet med
milde krydderier som vanilje og kanel. Fyldig og lang eftersmag med velafbalanceret tannin.

Los Haroldos Oak Malbec, Argentina

fl. 270,Aromaen er kompleks med røde frugter: kirsebær, blomme og hindbær og kombineret med et strejf
af træ fremhæves tilstedeværelsen af vanille og chokolade. Smagen er kraftig med god tannin

Hesketh Barossa Valley Shiraz, Australien

fl. 300,Den har en duft af blommer, chokolade, vanilje og cedertræ. Den har en taninrig og kraftfuld
smag uden at være for kraftig. Med kirsebær frugt og en anelse eg i undertonerne.

HVIDVINE

Boschendal Pavillion Chenin Blanc, Sydafrika

gl. 60,- fl. 250,De perfekt afbalancerede smagsnuancer giver vinen en god harmoni og længde. Vinen udviser
desuden en særdeles delikat friskhed gennem hele nydelsen.

Angus The Bull Cabernet Sauvignon, Australien

Hans Baer Riesling, Tyskland

Willunga 100 Grenache, Australien

fl. 250,Smagen er saftig og blød med masser af hvid fersken, gule æbler og stenfrugter, velafbalanceret
med stor friskhed og vitalitet, som er så typisk for Rieslings kendetegn.

Dopff au Moulin Pinot Blanc Traditionel, Frankrig

fl.

270,-

Dopff au Moulin Pinot Blanc er en frisk, let, tør hvidvin med mild syrlighed.

Zöhrer Sand 1 Grüner Veltliner, Østrig

fl. 290,Sand1 Grüner Veltliner har en lys gylden farve, smagen er behagelig og blød, med en tiltalende
frisk fornemmelse på grund af en velafbalanceret syre, der efterlader et dybt indtryk.

Bouchard Aine & Fils Chardonnay Reserve, Frankrig

fl. 300,I duften finder man blomsterrige note. Desuden aner man toast, honning og friske frugter. Smagen
er tør og meget velafbalanceret - på én gang frisk og mild.

Tinpot Hut Sauvignon Blanc, New Zealand

fl. 300,Vinen har den skarphed en god Marlborough Sauvignon Blanc skal have, med dejlig ”mineralsk”
duft og elegant smag.

fl. 300,En imødekommende aroma med noter af hindbær og kirsebær afløses af en kompleks og fuldstændigt harmonisk smag med fine antydninger af peber, cedertræ og ”turkish delight” som krydderi
på den frugtbårne smag.

Biscardo Ripasso Superiore DOC, Italien

fl. 300,Farven er intens rubinrød. Karakteristisk vinøs bouquet med en delikat duft, der minder om mandel. Smagen er fløjlsagtig med en let tør, behagelig og velafbalanceret krop.

Lornano Le Bandite Chianti Classico Riserva, Italien

fl. 350,Duften er fyldt med skovaromaer og moden mørk skovfrugt - især kirsebær og blomme. I smagen
findes der også balsamiske toner sammen med en buket af mørke bær.

Parducci Small Lot Pinot Noir, Californien

fl. 350,Pinot Noir druernes store kompleksitet er her kombineret i en vin, der viser alle facetter af Pinot
Noirs forførende karakterer og nuancerede smagsvariationer. Vinen tilbyder aromaer af saftige,
modne hindbær og jordbær. Den fyldige bærsmag afrundes med en antydning af cedertræ i eftersmagen.

Biscardo Amarone Vintage DOCG, Italien

fl. 400,Farven er intens granatrød. Karakteristisk vinøs bouquet, intens og langvarig med strejf af kirsebær. Smagen er fløjlsagtig, let tør, minder om kirsebær og mandler.

ROS ÉVIN
Boschendal The Pavillion Rosé, Sydafrika

fl. 300,Aromaer af modne sorte frugter, dyb mørk chokolade samt en fyldig smag, der er kendetegnet af
markante tanniner med en pikant maskulin eftersmag.

gl. 60,- fl. 250,-

Boschendal Pavillion Shiraz Rosé har en elegant frisk smag, der gør den velegnet til både apéritif
og lette retter.
fl. 250,Fortant Grenache Rosé har en delikat rosa farve og en mousserende aroma med noter af ribs og
timian. Smagen er delikat i munden med fine citrusnoter og røde bær med en frisk finish.

Quiot Chateauneuf Exceptionelle, Frankrig

fl. 500,En af hemmelighederne bag produktionen af rød Châteauneuf-du-Pape er en meget lang gæring,
hvor skaller og kerner er i kontakt med mosten i op til 21 døgn.

Fortant Grenache Rosé, Frankrig

DESSERTVINE
Morgadio da Calcada Ruby Port, Portugal

gl. 60,- fl. 270,Duft af modne røde frugter (blomme og kirsebær) med et strejf af mørk chokolade og kakao. Smagen er blød, rund og sødmefyldt, med lidt tanniner i baggrunden.

Michel Schneider Eiswein Silvaner, Tyskland

gl. 60,-fl. 300,Specialiteten Michel Schneider Icewine har en aroma af honning, dadler og figner, der kombineres
med en langvarig frugt sødme.

Carta Vieja Late Harvest 50 cl, Chile

gl. 60,-fl. 300,Efter en kort periode i egefade blev den tappet på flaske for at bevare den unge vins friskhed og
aroma. Vinen er utrolig velsmagende med frugt og honning i den fyldige, let cremede smag.

