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Mousserende
Cava Brut Especial, Bodegas Naveran,
Penedès, Spanien
Vinen komponeres af de tre lokale druer Macabeu, Xarello og Parellada. Hver druesort gærer
separat i rustfri ståltanke. Et par måneder efter høsten sammenstikkes vinen og gærer herefter
på flaske som i Champagne. Farven er lys gul med brillant skær. I duften fornemmes stor
frugttæthed med delikate brødmindelser. Moussen (boblerne) er blød og meget behagelig.

Kr. 395,00

Cremant d'Alsace, Calixte, Hunawihr - Øko
Alsace, Frankrig
Fyldig og cremet Crémant med flotte noter af citrus, nødder og fennikel.

Kr. 535,00

Prosecco DOC Treviso Extra Dry CORVEZZO – Øko
Veneto, Italien
Lys og levende citrongul med hints af limegrønne nuancer. Aromaen er ved første møde også
citrusfyldt, med stilfulde noter af lime og saftige pærer og en sublim antydning af krydrede
enebær og hyldeblomster. Fremragende balance mellem skarp og forfriskende,
surhed og tørhed.

Kr. 425,00

Champagne
NV Grande Reserve, Andre Clouet
Champagne, Frankrig

Duften er ung, frisk og elegant med solmoden Pinot Noir-frugt,
røde æbler, mineraler og rugbrød. Smagen er rig, bred og fyldig med god balance og syre.
Smagsnoterne spænder lige fra æbler og pærer, nødder, fløde, grapefrugt og abrikoser.

Kr. 843,00

Hvidvin
Weingut Bæder Riesling – Øko
Rheinhessen, Tyskland
Flot intensitet, masser af æbler, pærer og blomsternoter i smagen. Flot struktur og pæn
afslutning.
Klassisk tysk Riesling.

Kr. 475,00

Pinot Gris Reserve, Trimbach
Alsace, Frankrig

Fyldig og tør med flot mineralitet og noter af hvid frugt (melon), røgede aromaer,
og hvide blomster.

Kr. 570,00

Grüner Veltliner Von Mitterstokstall, Weingut Ecker
Wagram, Østrig
Vinen vinificeres traditionelt med lagring på rustfri ståltanke for bevaring af den friske,
sprøde, rene frugt. Vinen besidder den krydrede smagsprofil og lange sprøde finish,
man kender fra de klassiske vine lavet på Grüner Veltliner.

Kr. 395,00

Palazzo Mio Grillo – Øko
Sicilien, Italien
Frisk, sprød og frugtig med noter af citrus og tropiske frugter.

Kr. 355,00

Pouilly Fume de Ladoucette
Puilly Fumé, Frankrig

Vinen har sin egen meget markante karakter. Pouilly Fumé har en typisk og karakteristisk aroma
af gyvel, buksbom, citrusfrugter, rose, hasselnød og kvæde. Den har desuden en udpræget
mineralsk smag, lidt à la flint, og det er vinens meget elegante kompleksitet, der har givet den
officiel anerkendelse.

Kr. 995,00

Silvaner pur Mineral, Weingut Rudolf Fürst
Franken, Tyskland

Hos Fürst laves der vine med fin elegance, høj frugtsyre og mineralitet, fremfor kraftige,
opulente vine. Målet er at lave silkebløde vine fremfor tanninrige vine, og vine med fin
frisk frugtsyre frem for syrlige vine. Stringens, præcis og mineralsk Silvaner lavet på druer
fra parceller omkring Centgrafenberg i Bürgweg. Vinen er stram, fokuseret og fin frugtig
med lang finish.

Kr. 580,00

Weissburgunder, Weingut Burg Ravensburg
Baden Tyskland

Weissburgunder er frisk, elegant og fløjlsblød med fine referencer til blandt andet
melon, lime og nødder. Stilen er nærmest burgundisk med god fylde og intensitet.
Vinen spiller på frisk, ren, rank frugt.

Kr. 480,00

Finca La Serra Del Vent Chardonnay – Øko
Catalonien, Spanien

Opulent og fyldig med noter af citrus, fersken, hvide frugter, smørblomst og flot mineralitet.

Kr. 615,00

Claude Val Blanc – Øko
Languedoc, Frankrig
Klar strågul farve med let grønlig kant. Næse mættet med eksotiske frugter og lækker
velafbalanceret smag med god harmoni mellem syre og sødme..

Kr. 415,00

Rosévin
Chateau la Valetanne Vieilles Vigne - Øko
Provence, Frankrig

Elegant, lys, rund og saftig med noter af lyse små bær, blomster og krydderurter.

Kr. 425,00

Tavel Le Classique, La Rocaliere - Øko
Rhone, Frankrig
Tør vin, med frugtige noter af lyse røde bær.

Kr. 355,00

Rødvin
Claude Val Rouge – Øko
Languedoc, Frankrig
Saftig og frugtig med let fylde og noter af moden rød frugt, lakrids og krydderier..

Kr. 415,00

Hacienda Monasterio – Øko
Ribera del Duero, Spanien

Kraftfuld, koncentreret og balanceret med rigelige bløde tanniner og noter af mineraler, røde
frugter, ceder og ristet eg.

Kr. 945,00

Nature Famille Perrin – Øko
Rhone, Frankrig

Rig og saftig vin med flot struktur og elegante tanniner. Noterne er af modne mørke stenfrugter
og garrigue.

Kr. 445,00

Poggiotondo Chianti DOCG - Øko
Toscana, Italien

Poggiotondo Chianti er lavet på Toscana-druerne Sangiovese og Canaiolo fra
6 udvalgte parceller på ejendommen. Duften går i retning af tørrede krydderurter (oregano),
mørke, søde kirsebær og delikate krydderier. Vinens lange, komplekse eftersmag
holdes i skak af fløjlsbløde tanniner og en fin frisk frugtsyre.

Kr. 476,00

Trentino Pinot Nero, Maso Cantanghel – Øko
Trentino, Italien
Lys og levende rubinrød. Elegant og blød smag, med noter af hindbær og rødbærende.

Kr. 645,00

Fleurie, Ch. de Beauregard
Beaujolais, Frankrig
Bouqueten er mættet med undertoner af blomster, så som iris, roser og violer. Smagen
er vidunderlig blød og kødfuld. Dette er en af de mest tætte
og velstrukturerede vine i Fleurie.

Kr. 540,00

Gigondas Grand Montmirail, Domaine Brusset
Gigondas, Frankrig

Vinen består af Grenache, Syrah, Mourvèdre, og Cinsault. Aromaen er domineret af
blomster, og smagen er meget frugtagtig. Det er en elegant og harmonisk vin altid
blandt de bedste Gigondasvine, der produceres.

Kr. 660,00

Cotes du Rhone Villages, Domaine Notre Dame – Øko
Rhone, Frankrig
Kraftfuld og daftig vin med noter af krydderurter og peber. Vinen har afrundede, behagelige
tanniner og en lang dyb eftersmag.

Kr. 485,00

Chateauneuf-du-Pape, Rouge Domaine Font de Michelle - Øko
Chateauneuf-du-Pape, Frankrig

Vinene fra Châteauneuf-du-Pape er blevet blandt vinverdenens mest efterspurgte, og
man forstår godt hvorfor. De er i alle henseender store vine med en overdådig rigdom
og med en fantastisk aroma. Denne vin har en dybrød farve med megen krop. En dejlig
og kraftig vin, der samtidig er blød og rund i smagen.

Kr. 1100,00

Biscardo, Amarone Della Valpolicella,Classico
Veneto, Italien
Klassisk Amarone.
Perfekt til kraftige retter med oskekød og vildt.

Kr. 725,00

Biscardo, Ripasso Valpolicella Classico Superiore
Veneto, Italien

Farven er varm og intens rubinrød. Noter af røde frugter og kirsebær, passer perfekt med den
kraftige aroma af egetræ.

Kr. 425,00

Barbera d’Alba, Podere Ruggeri Corsini
Pimonte, Italien
Aromaen er frisk med bløde dufte af modne blommer.

Kr. 395,00

Emilio Moro
Ribera del Duero, Spanien

Elegant vin i stilen med skovbær, brombær, bløde tanniner og en god balance.

Kr. 485,00

Sarmentine, Bordeaux – Okø
Bordeaux, Frankrig

Kraftfuld og saftig med runde tanniner og noter af røde bær, mineraler, urter og violer.

Kr. 395,00

Palazzo Mio Rosso – Øko
Sicilien, Italien
Frugtig, saftig og rund med bløde tanniner og noter af mørke frugter samt en letkrydret finish.

Kr. 355,00

Cantonovo Primitivo IGT - Øko
Puglia, Italien
Farve: purpur rød, strålende og beroligende. Bouquet: vinous, medium intens,temmelig
vedholdende, et slaraffenland af frugtagtige noter, interessant og frisk. Smag: diffus og behagelig
blød. Tanninen er afmålt og “syren” giver en fin friskhed der fremhæver frugtsmagen i ganen.

Kr. 395,00

Dessertvin
Pineau des Charentes 5 år Ruby
Cognac, Frankrig
Den kendte Vin de Liqueur fra Cognacdistriktet Pineau des Charentes
er et blend af 1/3 del cognac samt en vin af lokal herkomst. Duften spænder fra solmodne
kirsebær, kanel og mokka. Smagen er delikat og sød og minder om en ruby vintageport.

Kr. 640,00
Castelnau de Suduiraut, Sauternes
Sauternes, Frankrig
Andenvinen til Château Suduiraut er en flot, fuldmoden og elegant sød Sauternes med
god balance mellem sødme og syre. Harmonisk og velafbalanceret. Vinen er parfumeret
med masser af frisk finesse i smagen.

Kr. 880,00
Terra Prima Fonseca portvin - Øko
Douro, Portugal
Rig, saftig og koncentreret med livlige noter af bær, blomme, anis, mint og kirsebær.

Kr. 595,00

Asti San Maurizio, Vallebelbo
Piemonte, Italien

En intens og karakteristisk ”moscato-krydret” duft præger denne vin.
Vinens mousse (bobler) er væsentligt kraftigere og mere mangfoldige end
hos navnebroderen Moscato d’Asti . Smagen er aromatisk og delikat sødmefuld.

Kr. 376,00

Muscat de Beaumes de Venise, Chante Coucou,La Ligiere - Øko
Rhone, Frankrig

Rig og tæt med sødmefulde noter af rosenblade honning, orangeskal, abrikoser og passion med
behagelig friskhed og frugtsyre.

Kr. 490,00

