HVIDVINE

1/2 fl.

1/1 fl.

Husets anbefaler:

Bergfeld Winer y

285,00

Balanceret frisk hvidvin fra det solfyldte Californien.
Klar og gylden i glasset med en frugtfyldt bouquet med
tropiske gule frugter. Smagen har en ren frugt og et
strejf af sødme fra de modne druer.

Riesling, Charles Sparr, Alsace

158,00

325,00

Frisk i smagen med sprød grøn frugt og noter af citrus,
og en klassisk riesling struktur med lang eftersmag.

Gewurztraminer, Lentz, Alsace

378,00

Smagen er fyldig med en medium sødme der er
flot balanceret med den lette krydring fra
Gewürtzraminerens karakter.

Sancerre Blanc, Domaine De La
Villaudiere, Frankrig

198,00

398,00

275,00

598,00

Smagen er tør med intens frugtsyre der renser ganen
og baner ved for den delikate frugtkarakter i vinen.

Chablis Premier Montmain, Tremblay, Frankrig
Smagen er meget intens med friske æbler og en god balance. Flot lang
eftersmag afslutter denne Chablis 1’er Cru.

Chardonnay, Hayes Ranch, Californien
Smagen er blød og fyldig med god intens frugt og en
herlig afstemt eftersmag.

Der medfølger 1/1 flaske ”havnevand” med til alle 1/1flasker vin
og 1/2 flaske "havnevand" til 1/2 flaske vin.
Yderligere vand til vin pr. liter kr. 45,-

350,00

HVIDVINE

1/1 fl.

Babich,Sauvignon Blanc Marlborough, New Zealand
Vinen har en flot skinnende og klar lysegul farve med
grønne reflekser. Skøn duft af blomster, græs og tropisk frugt.
Smagen er dejlig karakterfuld med krydret frugt, citrus og lime
samt et let mineralsk strejf

345,00

ROSÉVINE
Tavel Rosé, Laurent Charles Brotte, Frankrig
Denne Tavel fremstår dyb rød i farven med ravgyldne reflekser og en stor
åben bouquet. Her er noter af jordbær, hindbær og et krydret s
trejf af lavendel. Smagen er blød med god fylde og noter af modne bær.

1/1 fl.

338,00
Mimi Provence Rosé Frankrig
Farven er lys rosa og i munden opleves en behagelig
og vedvarende eftersmag. Duften er karakteriseret
ved lækre hints af forårsblomster og citrusfrugter.
Smagen overrasker med sineblomsteragtige noter som
stammer fra smagenaf knust jordbær, citron og vandmelon.
Der medfølger 1/1 flaske ”havnevand” med til alle 1/1flasker vin og 1/2
flaske "havnevand" til 1/2 flaske vin.
Yderligere vand til vin pr. liter kr. 45,-

335,00

RØDVINE

1/2 fl.

1/1 fl.

Husets anbefaler:

Bergfeld Winer y

285,00

En herlig frisk vin fra Californien soldækkede vidder. Farven er
funklende rød med en frisk duft af røde bær og lidt sødt krydderi.
Smagen er medium fyldig med balanceret tannin og frisk frugtfyldt stil.

FRANKRIG
Fleurie, Vielles Vignes, Christian Bernard

355,00

Vinen er frisk med en levende frugt, her er noter af
jordbær og efterfølgende aroma i form af tobak og chokolade.
En kompleks vin i den lette elegante stil.

Legende R, Bordeaux Rouge, Dom.
Barons de Rothschild (Lafite)

350,00

Smagen er fyldig og struktureret med gode bløde tanniner
samt en frugtdomineret afslutning.

L a Fagotière Châteauneuf-du-Pape,
Domaine Palestor
Smagen er fyldig med god struktur. Noter fra
mørke skovbær og læder, samt en anelse krydderi.
Der medfølger 1/1 flaske ”havnevand” med til alle 1/1flasker vin og 1/2
flaske "havnevand" til 1/2 flaske vin.
Yderligere vand til vin pr. liter kr. 45,-

275,00

525,00

I TA L I E N / S PA N I E N

1/2 fl.

Ripasso Antica Corte Delibori

1/1 fl.

355,00

Vinen er smuk rubinrød i glasset med et lyst skær.
Duften er intens og frugtrig med noter af mørke kirsebær
og fine hints af krydderier. I munden opleves vinen tør med
en flot struktur, her går noterne fra duften igen og
suppleres af et væld af røde bær og et flot krydret udtryk.

Amarone, Conti di Numio, della Valpolicella
Classico DOC

565,00

Smagen er blød med en god intensitet og fløjlsblød eftersmag.

Valpolicella Classico Superiore DOC, Fabiano

185,00

365,00

Vinen har en smuk rubinrød farve, smagen er tør med
dejlig frugt og en harmonisk frugtig bouquet.

Barolo D.O.C.G.Batasiolo Beni di Batasiolo
Vinen har en dyb granatrød farve med teglfarvede reflekser.
Duften har noter af mokka, mørk chokolade og brombær.
Smagen er fløjlsblød, rigt sammensat med tilsvarende noter.
Tanninen er høj, men balanceret af den mørke modne frugt.

585,00

Marqués del Atrio Rioja Reserva
Vinen er intens rød i glasset med elegante violette reflekser.
I duften mødes man af modne mørke bær sammen med mokka,
vanilje og egetræ fra fadlagringen
Der medfølger 1/1 flaske ”havnevand” med til alle 1/1flasker vin
og 1/2 flaske "havnevand" til 1/2 flaske vin.
Yderligere vand til vin pr. liter kr. 45,-

355,00

OVERSØISKE
Cabernet Sauvignon Reser va
Viña Tarapacá, Chile

1/2 fl.

1/1 fl.

178,00

325,00

Smagen er harmonisk med Cabernet Sauvignons fine struktur
og gode fylde, afsluttet af den modne, frugtrige bouquet
med “egetræets” fine toner.

Trumpeter Pinot Noir Rutini Wines, Argentina

335,00

Vinen har en rød farve med silkeagtig konsistens.
Der er en elegant og frugtig aroma af hindbær
og jordbær kombineret med hints af violer
og egetræsnoter fra fadlagringen..

Beyer Ranch Zinfandel,
Wente Vineyards, USA

388,00

Tæt smag med god rensende frugtsyre og modne tanniner.
Der er noter af mørke røde bær, brombær og hindbær.
En typisk Zinfandel med god længde i smagen.

William Randell, Shiraz Thorn-Clarke,
Barossa,Australien
Tæt og mørk i glasset. En duft der vokser op af glasset
med mangfoldige noter. Her er stor intensitet i frugten,
mest brombær og solbær. Der er noter af læder og vanilje fra fadlagringen.
Der medfølger 1/1 flaske ”havnevand” med til alle 1/1flasker vin
og 1/2 flaske "havnevand" til 1/2 flaske vin.
Yderligere vand til vin pr. liter kr. 45,-

650,00

DESSERTVIN 50 CL.
Viña Tarapacá, Late Har vest, Chile 1/2 fl.

450,00

Gylden essens til at afslutte et perfekt måltid. Stor fed duft
med honning og lidt krydderi, smagen er rigt varieret, har
en fin balance mellem syre og sødme og en lang intens eftersmag.

Rose Port Vieira De Sousa 1 fl.

550,00

Flot pink farve med friske noter af granatæble og kirsebær
En dejlig balance af frugt og sødme gør roseen velegnet til
mange ting fra iskold aperitif til ost og dessert

Carmes De Rieussec, Sauternes,Frankrig 1 fl.

675,00

Vinen er funklende klar i glasset med en svag orange kant.
Flot duft af mandler, tørrede frugter og akacie blomster.
Smagen er livlig og frisk med intense noter af figner og frisk abrikos.

Dessertvin på glas fra
Ofte har vi andre muligheder for dessertvin – spørg endeligt!
Der medfølger 1/1 flaske ”havnevand” med til alle 1/1flasker vin og 1/2
flaske "havnevand" til 1/2 flaske vin.
Yderligere vand til vin pr. liter kr. 45,-

75,00

