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Dessertvin // Dessert wine
	 	 Gl.	 1/2fl.	 1/1fl.

Frankrig
CHÂTEAU DE FESLES - COTEAUX LAYON, VIEILLES VIGNES    365,-
En ædelsød vin med mange komplekse duft- og smagsindtryk. 
På en og samme tid både intens og elegant.

PINEAU DES CHARENTES, BLANC 65,-  485,-
Nuancer af friske druer, honning, melon og grape. Klassisk til 
velkomst eller sammen med en dessert med frisk frugt eller vaniljecreme.

Italien
VOLPI, MOSCATO D’ASTI, PIEMONTE    325,-
Pragtfuld og frisk duft af eksotisk frugt. 
Sød, fin og let perlende med tydelig  Mocsato-aroma.

VOÜLET CASORZO, FRACCHIA, PIEMONTE     340,-
Frisk, indbydende og let sød vin, som er frizzante.

Spanien
AMATISTA, MOSCATO, VALENCIA 60,-   295,-
Halvsød aromatisk vin - lavet på Moscato.

Portvin // Port wine
Portugal
WARRE’S HERITAGE RUBY 55,-   385,-
Mørk rød farve med ungdommelig duft af solmodne bær 
efterfulgt af en fyldig og frugtagtig smag med nuancer af rosin og blomme.

WARRE’S, LATE BOTTLED VINTAGE 2004    560,-
Indsmigrende næse med et strejf af violer og røde frugter 
og en elegant blød smag med krydrede noter.

WARRE’S, OTIMA 10 YEAR TAWNY 80,-   475,-
Bouquet af moden frugt med en dejlig delikat og blød smag 
med nuancer af nødder, mandariner og abrikoser.

Alkoholfri // Alcohol free
Tyskland
SCHWEDHELM TRAUBENSAFT 55,-   250,- 

... VI GØR DET VI SIGER ...

Som noget nyt på Storebælt Sinatur Hotel & Konference tilbyder
vores tjenere i restauranten nu udelukkende vine fra Europa. 

De er naturligvis nøje udvalgte og tilpasset vores gastronomi 
og filosofi, men de er ikke rejst langt over verdenshave og kontinenter. 

Det medfører at vores CO2 regnskab kan forblive holdt nede, 
og det er et af de områder, hvor vi har stort fokus. 

.........

God fornøjelse

…WE DO WHAT WE SAY…

Something brand new at Storebælt Sinatur Hotel og Konference. 
Our Waiters from our restaurant now offer an exclusive selection of wines from Europe.

To accompany our gastronomy and philosophy our wines have been 
carefully selected without having to travel across country and continents, 

therefore helping to keep our CO2 emissions low 
and that´s what we always aim to strive for at Sinatur.

.........

Enjoy



Champagne // Champagne 
	 	 Gl.	 1/2fl.	 1/1fl.

Frankrig
MOËT & CHANDON, BRUT IMPERIAL  380,- 695,-
Delikat og afbalanceret med en blød og harmonisk afrunding.

Mousserende vin // Sparkling wine
Italien
ACQUESI, BRACHETTO, PIEMONTE 70,-  345,-
Acquesi Bracchetto har en lys kirsebærrød farve og en bouquet 
af solmodne jordbær. Smagen er halvsød med toner af hindbær og jordbær.  

Frankrig
MARQUIS DE LA TOUR BLANC BRUT 80,-  375,-
Mousserende vin med frugtrig bouquet og en forfriskende halvtør smag.

MARQUIS DE LA TOUR ROSÉ 80,-  375,-
Mousserende halvsød rosévin - med masser af bær i både smag og bouquet. 

Alkoholfri // Alcohol free
Tyskland
SCHWEDHELM TRAUBENSAFT 55,-  250,-
   

Hvidvin // White wine
Frankrig
BESTHEIM, RIESLING, RAYON DE LUNE   185,- 355,-
Frisk og frugtagtig med en velstruktureret tør smag. 

FÈVRE & FÈVRE, CHABLIS 2017 105,-  495,-
Man fornemmer allerede en flot mineralitet i duften. Smagen er ligeledes 
meget frugtrig, godt strammet op af en dejlig, sprød struktur og af mineralitet.   

HENRI BOURGEOIS, POUILLY-FUMÉ, EN TRAVERTIN    525,-
Fyldig Pouilly-Fumé noter af med citrusfrugter og hvide blomster. 
Elegant og finesserig med stram mineralitet.   

LOUIS JADOT, BOURGOGNE BLANC, COUVENT DES JACOBINS  95,- 215,- 415,-
Tydelige frugtnoter af fersken, pære og grapefrugt, som udvikler sig til nogle 
mere florale noter, men et pikant vanille-præg.   

VIGNOBLES DES 2 LUNES, PINOT BLANC - APOGÉE    375,-
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.

VIGNOBLES DES 2 LUNES, PINOT GRIS - SÉLÉNITE 2014   385,-
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.

Rødvin // Redwine
	 	 Gl.	 1/2fl.	 1/1fl.

Italien
VERBENA, BRUNELLO DI MONTALCINO    645,-
Pragtfuld, dyb næsten blæksort i farven, med fede aromaer af sort frugt, 
espressokaffe, viol, tobak og krydderi. Dyb, grandiøs og sofistikeret.

ZENATO, AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO   645,-
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
FRONTONIO, SUPERSÓNICO, GARNACHA, NATURAL WINE   565,-
Medium fyldig og elegant, med røde bær i skøn forening med balsamiske 
noter, rålakrids og bløde tanniner. Smagen er lang og ekstrem kompleks.

LA GARNATXA FOSCA DEL PRIORAT  80,-  375,-
Vinen kombinerer på spændende vis både ungdom og modenhed, 
med røde bær, sveskeblommer og pebernoter, understøttet af mineralske 
anstrøg. En velafbalanceret og kompleks vin.

NA FIOLA, CAN MAJORAL    395,-
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.

PSI SISSECK    796,-
Intens og velsmagende med en friskhed som giver vinen en behagelig kant.

TOCAT DE L’ALA    425,-
Elegant vin, mineralsk med nuancer af skovbær.

VENTA LA VEGA ADARAS ALDEA ØKO  75,-  355,- 
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.

VIÑA POMAL, RESERVA, RIOJA ALTA    460,-
En markant bouquet domineret af krydrede nuancer af tobak, lakrids og vanille. 
Rund og god fyldig smag med elegant og lang finish.

Tyskland
ABRIL SPÄTBURGUNDER MAGMATIT - STEIN    495,-
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.

SCHWEDHELM, SPÄTBURGUNDER - ZELLER    428,-
Vinen besidder alle Pinot Noir-druens klassiske dyder, med masser af frugt, 
modne jordbær, sarte ristede aromaer, violer og frisk skovbund.

Portugal
ESPORÃO, PÉ TINTO  65,-  335,- 
Let, fin, rubinrød vin - rigtig god bordvin.



Hvidvin // White wine glas	 1/2fl.		 1/1fl.

Italien
BOSCO DEL GAL CUSTOZA DOC   345,-
Delikat, tør og aromatisk vin med en flot sprød finish.

FEUDO DI SANTA TRESA, RINA IANCA, GRILLO/VIOGNIER 75,-  355,-
Elegant let, delvist fadlagret, vin fra Sicilien, fremstillet efter organiske principper.

PURATO, CATARRATTO/PINOT GRIGIO 65,- 160,- 305,-
Aromatisk halvtør vin på økologisk dyrkede druer.

SANTA CRISTINA - ZENATO, LUGANA - VIGNETO MASSONI   425,-
Frisk og frugtrig bouquet med noter af ferskner, grapefrugt og ananas. 
Tør, frisk og struktureret vin der afsluttes med en lækker blødhed.

Tyskland
BIBO RUNGE RIESLING, HALBTROCKEN   468,-
Noter af citrusfrugter, kvæde og appelsinskal, og en glycerinagtig fedme, 
der binder det syrlige og det søde sammen på forbilledlig vis.

SCHWEDHELM, MÜLLER-THURGAU TROCKEN 80,-  375,-
Vinen er frisk med en god frugt, passende fylde og en herlig stålsat syre. 
En ideel ledsager til smørstegt hvid fisk eller skaldyr.

VILLA HUESGEN, WEISSBURGUNDER TROCKEN 75,-  350,-
I smagen er vinen forfriskende med en næsten cremet tekstur, der samlet 
set giver påmindelser om ananas og melon. Smagen slutter tør med en 
rank syrlighed, der frister til endnu en slurk.  

Østrig
DOMÄNE WACHAU, GRÜNER VELTLINER TERRASSEN 85,-  389,- 
Elegant tør, medium fyldig vin med smag af modne æbler og pærer.

WESZELI, RIESLING, LOISEBERG   495,-
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.

Spanien
JASPI, BLANC, TERRA ALTA    375,-
Elegant, medium fyldig aromatisk vin.

MENADE VERDEJO, ØKO    325,- 
Klassisk Verdejo med urteagtige noter kombineret med stikkelsbær, 
kiwi og passionsfrugt. Vinen understøttes af en forfriskende og opstrammende 
syre, samt en fin, læskende mineralitet.

PAZO DE VILLAREI ALBARIÑO   365,-
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.

   

Rosévin // Rosé glas	 1/2fl.		 1/1fl.

Italien
PURATO, ROSÉ  70,-  305,-
Flot mørk farve og masser af frugt og saftighed 
- lavet på økologisk dyrkede druer
 
RAIMAT, CLAMOR ROSADO 75,-  345,-
Skøn rosévin med både syltetøjssødme og et friskt grapefrugt pift 
- en vin til godt humør.

Rødvin // Redwine
Frankrig
ATURA CABERNET / MERLOT ØKO  70,-  335,-
Økologisk vin med masser af frugt, fylde og elegance. 
Halvtør og fyldig smag med solbær, blomme og blåbær i front.

CHÂTEAU DES JACQUES, CRU BEAUJOLAIS, MORGON    387,-
Vin med dyb, flot farve, aromaer af valnød og små røde bær 
og silkebløde tanniner.

CHÂTEAU DU VIEUX GUINOT, GRAND CRU   265,- 485,-
Fyldig, moden vin med vanille, kakao og kirsebær.

DOMAINE BERNOLLIN, BOURGOGNE ROUGE, LES CORBAISONS    435,-
Kompleks og harmonisk – med masser af sprødhed og frugtkarakter.

M. CHAPOUTIER CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, COLLECTION BIO    635,-
Delikat, økologisk certificeret Châteauneuf-du-Pape præget 
af modne røde bær, orangeskal og hvid peber.

Italien
ABBONA, BAROLO, LA PIEVE 2013   575,-
En Barolo med det moderne præg – frugtrig, saftig, 
potent, flot og slank men muskuløs.

ABBONA, RINALDI, BARBERA D’ALBA    385,-
En vin med en meget kraftig næse 
af røde bær, en god krop og elegance.

FONTERUTOLI, CHIANTI CLASSICO, MAZZEI  95,- 215,- 415.-
En utrolig elegant og meget klassisk Chianti Classico 
med perfektionistisk balance og fine noter af krydderi og mørke kirsebær.

PURATO, NERO D´AVOLA  65,- 160,- 305,-
Halvtør, frugtagtig vin på økologisk dyrkede druer.

SANTA CRISTINA - ZENATO, CABERNET SAUVIGNON  105,-  475,-
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.

TOMMASI, RIPASSO, VALPOLICELLA, IL SESTANTE 85,-  395,- 
Fyldig, afrundet vin med kirsebær, blomme nuancer i smagen. 


