
 

 

Champagne 

Frankrig 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Moët & Chandon, Brut Imperial, Frankrig 

Delikat og afbalanceret med en blød og harmonisk 

afrunding. 

 

135  695,00 

 

 

Mousserende vin 

Italien 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Acquesi, Brachetto, Piemonte, Italien 

Acquesi Bracchetto har en lys kirsebærrød farve og en 

bouquet af solmodne jordbær. Smagen er halvsød med 

toner af hindbær og jordbær. 

 

70  345,00 

 

 

Frankrig 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Marquis de la Tour Blanc Brut, Frankrig 

Mousserende vin med frugtrig bouquet og en forfriskende 

halvtør smag. 

 

80  375,00 

Marquis de la Tour Rosé, Frankrig 

Mousserende halvsød rosévin - med masser af bær i både 

smag og bouquet. 

 

80  375,00 

 

 



 

 

Hvidvin 

Frankrig 



 

 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Bestheim, Riesling, Rayon de Lune, Frankrig 

Frisk og frugtagtig med en velstruktureret tør smag. 

 

 185 345,00 

Fèvre & Fèvre, Chablis, Frankrig 

Man fornemmer allerede en flot mineralitet i duften. 

Smagen er ligeledes meget frugtrig, godt strammet op af 

en dejlig, sprød struktur og af mineralitet. 

 

105  495,00 

Henri Bourgeois, Pouilly-Fumé, En Travertin, Frankrig 

Fyldig Pouilly-Fumé noter af med citrusfrugter og hvide 

blomster. Elegant og finesserig med stram mineralitet. 

 

  525,00 

Louis Jadot, Bourgogne Blanc, Couvent des 

Jacobins, Frankrig 

Tydelige frugtnoter af fersken, pære og grapefrugt, som 

udvikler sig til nogle mere florale noter, men et pikant 

vanille-præg. 

 

90 215 415,00 

Vignobles des 2 Lunes, Pinot Blanc - Apogée, 

Frankrig 

Duften er indsmigrende med sarte noter af abrikoser, 

modne røde æbler og appelsinskal. Disse elementer går 

igen i smagen, der slutter af med et forfriskende, syrligt 

bid. 

 

  375,00 

Vignobles des 2 Lunes, Pinot Gris - Sélénite, Frankrig 

I bouqueten byder den på fine aromaer af abrikos, 

ananas, grønne urter og ristet brød. Disser påmindelser 

går igen i smagen, der løftes op af en forfriskende og 

længeblivende syre. En delikat og subtil Pinot Gris, der 

bevæger til på den elegante side af banehalvdelen. 

 

  385,00 

 

 



 

 

Italien 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Bosco del Gal Custoza DOC, Italien 

Delikat, tør og aromatisk vin med en flot sprød finish. 

 

  345,00 

Feudo di Santa Tresa, Rina Ianca, Grillo/Viognier, 

Italien 

Elegant let, delvist fadlagret, vin fra Sicilien, fremstillet 

efter organiske principper. 

 

75  355,00 

Purato, Catarratto/Pinot Grigio, Italien 

Aromatisk halvtør vin på økologisk dyrkede druer. 

 

65  295,00 

Santa Cristina - Zenato, Lugana - Vigneto Massoni, 

Italien 

Frisk og frugtrig bouquet med noter af ferskner, 

grapefrugt og ananas. Tør, frisk og struktureret vin der 

afsluttes med en lækker blødhed. 

 

  425,00 

 

 

Tyskland 



 

 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Bibo Runge Riesling, Halbtrocken, Tyskland 

Noter af citrusfrugter, kvæde og appelsinskal, og en 

glycerinagtig fedme, der binder det syrlige og det søde 

sammen på forbilledlig vis. 

 

  468,00 

Schwedhelm, Müller-Thurgau Trocken, Tyskland 

Vinen er frisk med en god frugt, passende fylde og en 

herlig stålsat syre. En ideel ledsager til smørstegt hvid fisk 

eller skaldyr. 

 

80  375,00 

Villa Huesgen, Weissburgunder Trocken, Tyskland 

 

70  350,00 

 

 

Østrig 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Domäne Wachau, Grüner Veltliner Terrassen, Østrig 

Elegant tør, medium fyldig vin med smag af modne æbler 

og pærer. 

 

75  365,00 

Weszeli, Riesling, Loiseberg, Østrig 

Klassisk Riesling-bouquet og smag, med charmerende 

og elegant ferskenfrugt og et forfriskende strejf af citrus. 

Mundvandsfremkaldende med en medium fylde og en 

lang, saftig finish. 

 

  495,00 

 

 

Spanien 



 

 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Jaspi, Blanc, Terra Alta, Spanien 

Elegant, medium fyldig aromatisk vin. 

 

  375,00 

Menade Verdejo, Øko, Spanien 

Klassisk Verdejo med urteagtige noter kombineret med 

stikkelsbær, kiwi og passionsfrugt. Vinen understøttes af 

en forfriskende og opstrammende syre, samt en fin, 

læskende mineralitet. 

 

  325,00 

Pazo de Villarei Albariño, Spanien 

Intens eksotisk bouquet med en rank og velstruktureret 

smag - vinens samlede indtryk løftes af en ren, 

forfriskende og mundvandsfremkaldende syre med et let 

saltholdigt saltstrejf. 

 

  365,00 

 

 

Rosévin 

Frankrig 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Château Beaupré Rosé, Coteaux d'Aix-En-Provence, 

Frankrig 

Delikat, frisk og frugtagtig med mineralsk smag - god som 

madledsager. 

 

  395,00 

 

 

Italien 



 

 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Purato, Rosé, Italien 

Flot mørk farve og masser af frugt og saftighed - lavet på 

økologisk dyrkede druer. 

 

70  305,00 

 

 

Spanien 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Raimat, Clamor Rosado, Spanien 

Skøn rosévin med både syltetøjssødme og et friskt 

grapefrugt pift - en vin til godt humør. 

 

75  345,00 

 

 

Rødvin 

Frankrig 



 

 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Atura Cabernet / Merlot Øko, Frankrig 

Økologisk vin med masser af frugt, fylde og elegance. 

Halvtør og fyldig smag med solbær, blomme og blåbær i 

front. 

 

70  325,00 

Château des Jacques, Cru Beaujolais, Morgon, 

Frankrig 

Vin med dyb, flot farve, aromaer af valnød og små røde 

bær og silkebløde tanniner. 

 

  387,00 

Château du Vieux Guinot, Grand Cru, Frankrig 

Fyldig, moden vin med vanille, kakao og kirsebær. 

 

  485,00 

Château du Vieux Guinot, Grand Cru, 1/2 flaske, 

Frankrig 

Fyldig, moden vin med vanille, kakao og kirsebær. 

 

  265,00 

Domaine Bernollin, Bourgogne Rouge, Les 

Corbaisons, Frankrig 

Kompleks og harmonisk – med masser af sprødhed og 

frugtkarakter. 

 

  435,00 

M. Chapoutier Châteauneuf-du-Pape, Collection Bio, 

Frankrig 

Delikat, økologisk certificeret Châteauneuf-du-Pape 

præget af modne røde bær, orangeskal og hvid peber. 

 

  635,00 

 

 

Italien 



 

 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Abbona, Barolo, La Pieve, Italien 

En Barolo med det moderne præg – frugtrig, saftig, 

potent, flot og slank men muskuløs. 

 

  575,00 

Abbona, Rinaldi, Barbera d'Alba, Italien 

En vin med en meget kraftig næse af røde bær, en god 

krop og elegance. 

 

  385,00 

Fonterutoli, Chianti Classico, Mazzei, Italien 

En utrolig elegant og meget klassisk Chianti Classico 

med perfektionistisk balance og fine noter af krydderi og 

mørke kirsebær. 

 

90 215 415,00 

Purato, Nero D´avola, Italien 

Halvtør, frugtagtig vin på økologisk dyrkede druer. 

 

65  295,00 

Santa Cristina - Zenato, Cabernet Sauvignon, Italien 

Fyldig uden at virke bombastisk. Røde bær og mange 

komplekse lag af vanille, krydderier og et forfriskende 

strejf af nyslået græs, karakteriserer både duft og smag. 

 

105  495,00 

Tommasi, Ripasso, Valpolicella, Il Sestante, Italien 

Fyldig, afrundet vin med kirsebær, blomme nuancer i 

smagen. 

 

85  395,00 

Verbena, Brunello di Montalcino, Italien 

Pragtfuld, dyb næsten blæksort i farven, med fede 

aromaer af sort frugt, espressokaffe, viol, tobak og 

krydderi. Dyb, grandiøs og sofistikeret. 

 

  645,00 

Zenato, Amarone della Valpolicella Classico, Italien   645,00 



 

 

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. 

 

 

 

Spanien 



 

 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Frontonio, Supersónico, Garnacha, Natural Wine, 

Spanien 

Duft af hindbær og kirsebær, med underliggende røgede 

noter. Medium fyldig og elegant, med røde bær i skøn 

forening med balsamiske noter, rålakrids og bløde 

tanniner. Smagen er lang og ekstrem kompleks. 

 

  565,00 

La Garnatxa Fosca del Priorat, Spanien 

Vinen kombinerer på spændende vis både ungdom og 

modenhed, med røde bær, sveskeblommer og 

pebernoter, understøttet af mineralske anstrøg. En 

velafbalanceret og kompleks vin. 

 

80  375,00 

Na Fiola, Can Majoral, Spanien 

Fyldig og intens, men samtidig yderst velafbalanceret og 

indsmigrende vin. I både duft og smag er der intense 

påmindelser om røde frugter og bær, understøttet af 

ristede toner fra opholdet på egefade. 

 

  380,00 

PSI Sisseck, Spanien 

Intens og velsmagende med en friskhed som giver vinen 

en behagelig kant. 

 

  796,00 

Tocat de L'Ala, Spanien 

Elegant vin, mineralsk med nuancer af skovbær. 

 

  425,00 

Venta La Vega Adaras Aldea ØKO, Spanien 

Medium fyldig vin, med en duft af solmodne røde bær, og 

noter af sød tobak. I smagen går disse elementer igen, 

med en rank og strukturerende tannin. 

 

75  335,00 



 

 

Viña Pomal, Reserva, Rioja Alta, Spanien 

En markant bouquet domineret af krydrede nuancer af 

tobak, lakrids og vanille. Rund og god fyldig smag med 

elegant og lang finish. 

 

  460,00 

 

 

Tyskland 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Abril Spätburgunder Magmatit - Stein, Tyskland 

Intens bouquet med finesse og kompleksitet, præget af 

sort peber, timian, tobak, bacon, men også hints af 

kirsebær, grapefrugt og svesker. Elementer videreføres i 

smagen der er ganske intens, med mineralske 

påmindelser og silkeagtige tanniner. 

 

  495,00 

Schwedhelm, Spätburgunder - Zeller, Tyskland 

Vinen besidder alle Pinot Noir-druens klassiske dyder, 

med masser af frugt, modne jordbær, sarte ristede 

aromaer, violer og frisk skovbund. 

 

  428,00 

 

 

Portugal 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Esporão, Pé Tinto, Portugal 

Let, fin, rubinrød vin - rigtig god bordvin. 

 

65  315,00 

 

 

Dessertvin 

Frankrig 



 

 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Château de Fesles - Coteaux Layon, Vieilles Vignes, 

Frankrig 

En ædelsød vin med mange komplekse duft- og 

smagsindtryk. På en og samme tid både intens og 

elegant. 

 

  365,00 

Pineau Des Charentes, Blanc, Frankrig 

 

65  485,00 

 

 

Italien 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Volpi, Moscato d'Asti, Piemonte, Italien 

Pragtfuld og frisk duft af eksotisk frugt. Sød, fin og let 

perlende med tydelig  Mocsato-aroma. 

 

  325,00 

Voület Casorzo, Fracchia, Piemonte, Italien 

Frisk, indbydende og let sød vin, som er frizzante. 

 

  340,00 

 

 

Spanien 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Amatista, Moscato, Valencia, Spanien 

Halvsød aromatisk vin - lavet på Moscato. 

 

60  295,00 

 

 

Portvin 

Portugal 



 

 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Warre's Heritage Ruby, Portugal 

Mørk rød farve med ungdommelig duft af solmodne bær 

efterfulgt af en fyldig og frugtagtig smag med nuancer af 

rosin og blomme. 

 

55  385,00 

Warre's, Late Bottled Vintage, Portugal 

Indsmigrende næse med et strejf af violer og røde frugter 

og en elegant blød smag med krydrede noter. 

 

  560,00 

Warre's, Otima 10 year Tawny, 50 cl., Portugal 

Bouquet af moden frugt med en dejlig delikat og blød 

smag med nuancer af nødder, mandariner og abrikoser. 

 

80  475,00 

 

 

Alkoholfri 

Tyskland 

 Glas 1/2 fl. 1/1 fl. 

Schwedhelm Traubensaft, Tyskland 

 

55  250,00 

 


