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OPLEVELSER PÅ FLASKE

VINKORT

VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLA-

SKE

MOUSSERENDE VINE
Sovrano Brut, Cantina Montelliana, Italien
En charmende og indtagende Cava, med en flot mousse. Halvtør og frugtig med
en blød cremet fylde.
Perfekt som aperitif.

Pr. glas 75,-. Pr. 1/1 fl. 325,-.

Cava, Brut, Dibon, Reserve, Bodegas Pinord, Spanien
Det er en meget elegant cava. Rank og frisk, med en livgivende frugtsyre og en
flot mousse.
Perfekt til aperitif.

Pr. glas 85,-. Pr. 1/1 fl. 350,-.

Cremant de Loire, Brut, Langlois-Chateau, Frankrig
Dufter friskt af hvid blomst, fersken, kvæde og grapefrugt. Smagen har en god
tørhed. Meget læskende og med en raffineret eftersmag, som ikke står tilbage for
god champagne.
Oplagt som aperitif, til kanapéer, skaldyr eller mager fisk.

Pr. 1/1 fl. 399,-.

Cremant de Loire, Rosé, Langlois-Chateau, Frankrig
Dufter af sød-syrlige hindbær og jordbær. Smagen er tør, frugtintens, elegant og
levende.
Ideel som aperitif.

Pr. 1/1 fl. 425,-.

5/2019

VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLA-

SKE

CHAMPAGNE
Brut Majeur, Ayala, Frankrig
Duften er rig som en buket blomster med nuancer af hvid frugt og citrus.
I munden livlig, frisk og cremet. Perfekt som aperitif, men går også glimrende
til retter med hvid fisk og skaldyr.

Pr. 1/1 fl. 575,-.

Blanc de Blancs, Ayala, Vintage, Ayala, Frankrig
Lys gylden farve. Rig på smukke, små bobler. Livlig i næsen med delikate noter af
mirabelle, havtorn, hvid fersken og mandel. Smagen er tør og mineralsk med et
strejf af citrus. Kompleks champagne.
Drik den som aperitif eller til retter med hvid fisk, kammusling eller hummer.

Pr. 1/1 fl. 795,-.

Perle d’Ayala, Ayala, Frankrig
Lys gylden champagne med fine og livlige bobler. Elegant, moden duft af marcipan,
mirabelle og vanilje. Fedmefuld og fyldig i munden. Smagen har en antydning af
tørret frugt og kage i en delikat og krydret indpakning.

Pr. 1/1 fl. 999,-.

4/2021

VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLA-

SKE

MOUSSERENDE VINE
Cuvage Blanc de Blans Brut, Acqui Terme, Piemonte, Italien
100% chardonnay. Smagen er frisk, tør, med en cremet fylde og med en struktur
og kompleksitet som normalt kun er ægte champagne forundt.

Pr. 1/1 fl. 425,-.

Cuvage Rose Brut, Acqui Terme, Piemonte, Italien
Flot let rosa farve. ”Perlerne” er vedvarende og elegante. Duften frigiver noter af
røde roser, viol, stikkelsbær og solbær. Smagen er fyldig, med frugtige og bærprægede noter. Et flot alternativ til champagnen.

Pr. 1/1 fl. 545,-, Pr. 1.5 fl. 1090,-.

6/2020

VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLA-

SKE

HVIDVINE
Riesling "Granit", ØKO, Dom. Frey, Alsace, Frankrig
Intens citrus- og blomsterduft med mineralske toner.
Smagen er tør, ren og meget præcis.
En charmerende Riesling, der enten kan drikkes uden mad eller til retter med
skaldyr, hvid fisk eller friske gedeoste.

Pr. glas 85,-. Pr. 1/1 fl. 385,-.

Riesling, Blanck, Dom. Paul Blanck, Alsace, Frankrig
Vinen er ret lys. Dufter intenst og har en indtagende aroma af blomster og grønne
æbler.
Smagen har nogen fylde, er meget appetitlig og hænger godt sammen med en fin
syre og mineralitet. En meget typisk riesling fra Paul Blanck, som skal nydes ved
ca. 8-10 gr. Prøv den til gedeost, hvid fisk eller friske salater.
Pr. 1/2 fl. 225,-.

Pinot Gris, Blanck, Dom. Paul Blanck, Alsace, Frankrig
Vinen har en klar, gylden farve. Sødme og eksotiske frugter præger den fyldige duft.
Smagen har fedme og saftig frugt med sødmefulde noter af fersken, æble og
honning, og der er en god balance mellem citrussyrlighed og intens frugt.

Pr. 1/1 fl. 435,-.

Riesling, Schlossberg, Grand Cru, Dom. Paul Blanck, Alsace, Frankrig
Klar, lidt gylden farve. Vinen har en stor duft af blomster, nektar og abrikos. Smagen er
saftig, tør og fyldig med strejf af mandarin og grapefrugt og en intens friskhed. En flot
vellavet, intens og koncentreret vin af Grand cru når det er bedst.

Pr. 1/1 fl. 499,-.

4/2021

VINSLOTTET
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SKE

HVIDVINE
Viré-Clessé, Chanson, Bourgogne, Frankrig
Duften er rig på eksotisk frugt med ananas, passionsfrugt og grapefrugt som de
dominerende. I smagen er den mellemfyldig, halvtør og delikat mineralsk.
En cremet og saftig vinoplevelse. Drik den som aperitif eller til alle former for
skaldyr og fisk.

Pr. 1/1 fl. 435,-.

Montagny, 1 cru, Chanson, Bourgogne, Frankrig
I Côte Chalonnaise syd for Côte de Beaune bringer denne kalkholdige Premier Cru
mark, der ligger midt på Montagny-bakken, friskhed og mineralitet til Chardonnay
druen. Premier Cru-marken er blandt de bedste og mest eksklusive vine i Bourgogne.
Vinen har en Lys gylden farve. Duften er elegant med florale noter, velafbalanceret
med citrus og mineralitet. Meget ren frugt og en tæt struktur. Præcis og frisk, med
en let stenet finish.
Pr. 1/1 fl. 525,-.

Meursault, Chanson, Bourgogne, Frankrig
Duften er meget koncentreret og eksotisk med nuancer af appelsin, citrus og
vanilje. Intens i smagen, som både har fedme og sprødhed. Efter et par år får
vinen en flot harmoni mellem den modne og åbne duft og den meget rene og
næsten mineralske struktur.
Egner sig fint til alle kraftige fiske- og skaldyrsretter, men også til fjerkræ,
kalvefrikassé eller stærke oste.
Pr. 1/1 fl. 599,-.

Chablis, Chanson, Bourgogne, Frankrig
Smagen er absolut tør med en smule syrlighed og balanceret med en lille fedme.
En meget sprød vin. Klassisk Chablis. Går rigtig godt til hummer og andre typer
skaldyr samt lette fjerkræretter.

Pr. 1/1 fl. 535,-.

4/2021

VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLA-
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HVIDVINE
Puligny Montrachet, Folatieres, 1. cru, Chanson, Bourgogne, Frankrig
Lys gylden vin med delikate duftnuancer af blomster, pære, vanilje og lidt varme
krydderier. Lækker fedmefuld i munden med helt ren frugt og en lang, lettere
mineralsk eftersmag. Et vidunder fra 1 cru. Marken Folatieres.

Pr. 1/1 fl. 1395,-.

Chardonnay, La Cour des Dames, Badet Clément,
Vin de Pays d'Oc, Frankrig
Klar gylden farve med friske grønne skær. Intens duft af moden frugt, en elegant
underspillet fadlagring. Cremet og fyldig smag med kompleksitet og intensitet af
god Bourgogne.

Pr. 1/1 fl. 365,-.

Sancerre, Chateau Fontaine-Audon, Langlois-Chateau,
Loire, Frankrig
Duften er intens af grape, hvide blomster og forår. Smagen absolut tør, men med
en herlig fyldig frugt og god fedme. Vinen er ikke tung, men frisk, elegant og
læskende. Perfekt som aperitif eller til hvid fisk eller friske gedeoste.

Pr. 1/1 fl. 435,-.

Nespolino Trebbiano/Chardonnay, Poderi dal Nespoli,
Emilia Romagna, Italien
Strågylden farve med grønlige stænk. Aromatisk duft af tropisk frugt, grønne
æbler og lidt citrus.
Smagen er frisk, tør og fyldig med noter af ananas, mango og papaya.
Meget drikkevenlig hvidvin, som går glimrende til grillet fisk, rejer og hummer
og retter med lyst kød.
Pr. glas 75,-. Pr. 1/1 fl. 345,-.

4/2021

VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLA-

SKE

HVIDVINE
Benufet, Herència Altés, Terra Alta, Spanien
Vin dyrket på 100 % Garnaxta Blanca. I glasset en klar lys farve. Duften er
fantastisk kompleks, med noter af blomster og tropisk frugt. Smagen er intens og
rig, med flot fylde og en livgivende underliggende frugtrig eftersmag.

Pr. 1/1 fl. 395,-.

Sauvignon Blanc White Collection, Soho Winery,
Marlborough, New Zealand
Uimodståelig aroma af græs, stikkelsbær og citrusfrugt. Smagen føles slank og
sprød med masser af hyldeblomst, tropisk frugt og en forfriskende syre.
Velegnet til lette retter med grønsager og fisk.

Pr. 1/1 fl. 425,-.

Sauvignon Blanc, Weather Station,
Journey’s End, Coastal Regional South Africa
Charmerende duftnuancer af hvide blomster, græs, citrus og melon.
Frisk og slank i munden med intens frisk frugt, frisk syre og en tør afslutning.
Et dejligt glas til skaldyr, mager fisk og milde oste.

Pr. 1/1 fl. 415,-.

Haystack, Chardonnay,
Journey’s End, Coastal Regional South Africa
Behagelig og frisk chardonnay fra en af topproducenterne i det sydlige Sydafrika.
Vinen har en klar strågylden farve. Duften er charmerende af eksotisk frugt, citrus
og melon. Smagen er fedmefuld med intens gul frugt, og friskhed.

Pr. 1/1 fl. 415,-.

7/2019

VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLA-

SKE

HVIDVINE
Thanisch, 1648 Traditions Riesling, Mosel, Tyskland
I det sydlige Tyskland produceres nogle af europas bedste hvidvine. En af disse kommer
fra topuset Thanisch, en gammel familieejet vingård som ligger i byen Lieser, lige ud til
floden Mosel. Husets stil er frugtige og delikate vine, oftest lavet på Riesling, med saftig
fylde og intensitet, og hvor 1648 traditions riesling er ingen undtagelse. Vinen er lavet
på 100 % riesling, og med noter af modne æbler og eksotiske frugter finder man de
skønneste duftnuancer. Et glas vin som fremstår frisk og elegant - top riesling fra Mosel
når det er bedst.
Pr. 1/1 fl. 425,-.

Husets - La Cour des Dames, Blanc, Badet Clement, Vin de France
Vinen har en frisk frugtrigdom med nuancer af hvid fersken og citrus og en anelse
fedme.
Smagen er tør og sprød, og frugten blød og læskende.
Passer til de fleste fiskeretter.

Pr. 1/1 fl. 275,-.

Alkohol Fri - Weisslack, Carl Jung's, Tyskland
Friske og frugtige noter af hyldeblomst. Blød og rund smag.

Pr. 1/1 fl. 250,-.

4/2021
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ROSÉ VINE
Coreto Rosato, Lisboa, DFJ Vinhos, Portugal
Flot dybrosa farve, duften er aromatisk med noter af hindbær og jordbær.
Smagen er halvtør, fyldig og frugtig med en god eftersmag. En flot alsidig rosévin.

Pr. 1/1 fl. 345,-.

Filarino, Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna, Italien
Duften er aromatisk af vilde roser, granatæble og blodappelsin. Smagen er
afrundet og frisk, med frugtig smag af røde kirsebær, og et strejf af viol og en
delikat mineralsk afslutning. Drik den til aperitif, til salater, forret, mellemret
eller tørstslukker på terrassen.

Pr. 1/1 fl. 385,-.

Ch. Roubine, Premium, Provence, Cru Classé, Frankrig
Livlig duft af blomster, mildt krydderi og røde bær.
Smagen er helt tør med saftige indslag af jordbær, hindbær og melon.
Frisk og balanceret vin, som kan nydes til orientalsk mad, salater og pasta – eller
naturligvis helt alene.

Pr. 1/1 fl. 450,-.

4/2021

VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLA-

SKE

RØDVINE
Le Bourgogne Rouge, Chanson, Bourgogne, Frankrig
Dufter lifligt af modne bær, lakrids og krydderier. Smagen er blød, fyldig og
imødekommende.
Vinen kan nydes sammen med fisk, stegt eller braiseret kød og retter med pasta.

Pr. 1/1 fl. 495,-.

Côte de Nuits Village, Clos de belle Marguerite, Chanson,
Bourgogne, Frankrig
I en lille clos i det kendte underområde Gevrey, dyrkes Clos de belle Marguerite.
Vinen har en mørk tæt farve, duften er rig på røde skovbær og nuancer af friske
blomster. Smagen er let og elegant, og samtidig læskende og saftig.

Pr. 1/1 fl. 535,-.

Gevrey-Chambertin, Chanson, Bourgogne, Frankrig
Sødmefuld duft af blåbær og kakao i flot harmoni.
Smagen er robust og bærsaftig. Dette er en vin, man får lyst til at drikke mere af.
Lækker, vellavet og uhyre præcis. Prøv den til fasan eller vildand, kylling og bløde
oste.

Pr. 1/1 fl. 635,-.

Clos des Fêves, Chanson, Bourgogne, Frankrig
Dyb og elegant vin. Meget dyb rød farve. Dufter af viol, jordbær og blomme
med et strejf af sandeltræ og vanilje fra den lange lagring på egefade.
Smagen er elegant og tiltrækkende. Koncentreret og harmonisk med en kompleksitet af krydderi, fad og struktur. Fin ledsager til fasan, kylling og bløde oste.

Pr. 1/1 fl. 875,-.

4/2021

VINSLOTTET
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RØDVINE
Clos de Vougeot, Chanson, Bourgogne, Frankrig
I farven mørk og dybrød. Ren og intens duft af sort bærfrugt, læder, vanilje
og krydderier. Silkeblød i munden med dyb, ren frugt, elegante egenoter og en
vedholdende eftersmag. Fortjener retter med mørt oksekød i en kraftig sauce.

Pr. 1/1 fl. 2300,-.

Bourgogne Pinot Noir, Domaine Olivier Guyot,
Marsannay-la-côte, Bourgogne, Frankrig
Ren og skarp farve. Dufter frisk af jordbær, ribs, brombær og blåbær. på ganen er
vinens tekstur fast og rund. Smagen er blot balanceret iforhold til frugt og friskhed.
En behageligt glas vin som kan nydes for sig selv, eller til lettere hovedretter.

Pr. 1/1 fl. 595,-.

Morey Saint Denis 1. Cru Les Sorbets, Domaine Olivier Guyot,
Marsannay-La-Côte, Bourgogne, Frankrig
I næsen har vinen aromaer af friske kirsebær med hints af læder og lidt tobak.
I smagen er vinen godt afbalanceret, med en fantastisk struktur og noter af rød
frugt og lakrids. Eftersmagen er fyldig og dejlig frugtig.

Pr. 1/1 fl. 875,-.

Fleurie, Chanson, Beaujolais, Frankrig
Dufter meget frisk og frugtig med mindelser om flotte røde haveroser.
Smagen er blød, indtagende og lækker med modne røde bær og lidt krydderier.
Drikkes let afkølet til charcuteri og milde oste.

Pr. 1/1 fl. 495,-.

6/2020

VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLA-

SKE

RØDVINE
Morgon, "Nature", ØKO, Vignobles Bulliat, Frankrig
Ren i duften med masser af røde bærnoter. Saftig smag og en sprød syrlighed.
En vin, som bør serveres ved ca. 14 gr. - gerne til fisk, charcuteri eller lyst kød.

Pr. 1/1 fl. 495,-.

Pinot Noir, La Cour des Dames, Badet Clément, Vin de France
Relativ mørk farve for en pinot noir. Intens næse med noter af hindbær, ribs og
jordbær. Vinen er mild, blød og saftig og lidt i stil med en Côte de Beaune.
En meget elegant og velafbalanceret Pinot Noir.

Pr. glas 85,-. Pr. 1/1 fl. 365,-.

Château Peyrolan, Cótes de Bourg, Bordeuax, Frankrig
Vinen er struktureret og velafbalanceret. Smagen er fyldig og saftig, med noter af røde
bær. Eftersmagen er lang.
Noter af hindbær, brombær, subtile lædernoter og kirsebær i aromaen. Smagen er fyldig
og saftig med noter af røde bær, og eftersmagen lang. Perfekt til fjerkræ, ristet svinekød
og slankere stykker rødt kød, lam og asiatiske retter.
Pr. 1/1 fl. 445,-.

Grenache, Generation, VdF, Frankrig
I glasset en dyb rubinrød farve. Duften er meget åben med noter af blommer, solbær og
sødlig chokolade samt et strejf mokka og vanilie. Smagen er fyldig, tæt og med grenache
druens karakteristika, som er; fed og dvælende frugt med stor koncentration og lang
vedvarende saftig eftersmag.
Skænk vinen i glasset, og bliv bekræftet i hvorfor denne drueer en af de mest plantede
druesorter i verden – det smager af stor vin.
Pr. 1/1 fl. 385,-.

4/2021
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RØDVINE
Chateau La Croix Chantecaille, Gr. Cru St-Emillion, Frankrig
Duften er intens med moden frugt og lidt fad. Blød smag og noter af bær, krydderi
og en røget flæsket smag.

Pr. 1/1 fl. 595,-.

Chateau Cantemerle, Cru Classe, Médoc, Frankrig
Mørk, rød farve, aromaer af sorte kirsebær og en let krydret fadduft.
Cantemerle er rig på finesse og elegance. Fyldig smag, med noter af solbær,
tobak og krydderier, velintegrerede tanniner og en frisk og frugtig afslutning.

Pr. 1/1 fl. 725,-.

Chateau Haut-Batailley, Pauillac, Frankrig
En mellemfyldig, mineralsk og elegant rødvin med ekspressive aromaer af mørke
bær, granatæble og indkogt appelsin og et hint af cigarkasse og tørret anis.

Pr. 1/1 fl. 775,-.

Côtes du Rhône, Saint Cosme, Rhone, Frankrig
I glasset har vinen en god farvetæthed, som er typisk for den pigmentrige syrah-drue.
Duften er pakket med moden solbærfrugt og trækker masser af vilde hindbær, lakrids
og trøfler op i næsen. Smagen er fyldig, rig og saftig.

Pr. 1/1 fl. 445,-.

4/2021
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RØDVINE
Gigondas, Chateau Saint Cosme, Rhone, Frankrig
Mørk og lettere mineralsk vin med markant duft af jordbær, kamfer og lakrids,
med en god koncentration.

Pr. 1/1 fl. 725,-.

Chateauneuf du Pape, Cuvée Classique, Bosquet des Papes,
Rhone, Frankrig
Dyb mørkerød farve. Charmerende duft af mørke hindbær, tørrede krydderier, peber
og en anelse tobak. Fyldig og koncentreret i munden med en tæt garvesyrestruktur
og flot balance. Et godt match til retter med grillet lam, and eller vildt.

Pr. 1/1 fl. 755,-.

Nespolino Sangoivese/Merlot, Poderi dal Nespoli,
Emilia-Romagna, Italien
Duften er indtagende med noter af kirsebær, violer, chokolade og lidt urter.
Smagen er mild og rund og meget saftig. En meget harmonisk vin, som egner sig til
de fleste pastaretter, pizza og modne oste.

Pr. 1/1 fl. 375,-.

Prugneto Sangiovese, Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna, Italien
Tæt rubinrød med et violet skær. Duften er intens af friske kirsebær, jordbær og
hindbær tilsat noter af kaffe, ristet brød og vanilje. Smagsmæssigt er vinen afrundet
og fyldig.
Drikkeklar som ung, men lagrer også fremragende. Matcher både grillet og braiseret
oksekød samt modne, faste oste.
Pr. 1/2 fl. 199,-. Pr. 1/1 fl. 345,-. Pr. 1.5 fl. 635,-.

4/2021
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RØDVINE
Valpolicella "Ma Roat" Ripasso Tezza, Veneto, Italien
Ma Roat betyder Røde Måne på kimbrisk, og kimbrerne var et folkefærd fra
Himmerland, som immigrerede i år 101 f.Kr. til Sydeuropa. Smagen er meget
afrundet og næsten cremet. En mild og silkeblød ripasso, lav på alkohol og med
masser af elegance.

Pr. 1/1 fl. 455,-

Amarone della Valpolicella, Corte Majoli, Veneto, Italien
Noter af sveske, rosin, kirsebær, kaffe, chokolade, kamfer og meget mere. Smagen er
intens og kraftfuld med en fantastisk fornem balance mellem syre, sødme og fedme.
Vinen kalder på de kraftige retter, f.eks. langtidsbraiseret kød og indkogte saucer,
eller til blåskimmeloste.

Pr. 1/1 fl. 600,-.

Barbera d'Asti Sanbastián, Azienda Agricola Dacapo, Piemonte,
Italien
Klar rubinrød med et violet skær. Dufter indbydende af violer og hindbær.
Smagsmæssigt er der god struktur, frugtig fylde og friskhed. Perfekt til risotto,
pastaretter og braiseret kalve- eller oksekød.

Pr. 1/1 fl. 425,-.

Ferrione, Barbera d’Alba, Diego Conterno, Piemonte, Italien
Flot, medium dyb farve. Duften er fuld af bærnoter og frugt: Ribs, hindbær og
rabarber. En elegant, flot og saftig barbera fra en af piemontes top producenter.

Pr. 1/1 fl. 495,-.

4/2021
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RØDVINE
Barolo, Diego Conterno, Piemonte, Italien
Farven er flot granatrød. I duften fornemmes lækre noter af lakrids, kaffe, læder,
kirsebær, svampe og viol. Smagen er fyldig med moden frugt og varme krydderier.
En fantastisk flot barolo, som belønner den tålmodige.
Bør nydes til dyrevildt, oksekød og fyldige gryderetter.

Pr. 1/1 fl. 645,-.

Vaquos Roble, Ribera del Duero, Spanien
Duften er indtagende af modne bær, lakrids og vanilje. Smagen er medium fyldig,
meget elegant med god sund, saftig frugt og et pikant strejf af vanilje.

Pr. 1/1 fl. 425,-.

Valdaya, Bodegas Valdaya, Ribera del Duero, Spanien
I glasset en flot dyd mørk rubinrød farve. Duften er forførende, med noter af røget fad,
mørke kirsebær, peber og tobak. Smagen er fyldig, men dog stadig ret elegant og
raffineret, med en lang dvælende eftersmag.

Pr. 1/1 fl. 750,-.

Shiraz/Cab.Sau - Petit Rozier, Petit Rozier, Western Cape, Sydafrika
Mørk tæt farve. Intens næse af mørke bær og lidt krydderier. Saftig og fyldig i
munden. Serveres til de lidt kraftigere kødretter med okse eller lam.

Pr. 1/1 fl. 395,-.

4/2021
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Shiraz, Journey’s End, Stellenbosch, Sydafrika
Dufter intenst af solbær og blå blommer, indkogt fond og peber. Fløjlsblød mundfornemmelse med masser af søde bær og krydderier. En saftig og kraftig vin, som
matcher de fleste stykker kød fra grillen - også de barbecuemarinerede.

Pr. 1/1 fl. 410,-.

Zinfandel, Temptation, Alexander Valley Vineyards, USA
Saftig vin med duft af jordbær, blomme, chokolade, appelsinskal og lidt charmerende
vanilje fra fadet.
Smagen er blid og dog ret fyldig i en frisk og potent stil med et forfriskende strejf
af peber.

Pr. 1/1 fl. 410,-.

Husets - La Cour des Dames, Rouge, Badet Clement, Vin de France
Krydret duft af modne mørke bær. Smagen er afrundet, saftig og med moden frugt
og et strejf af sødmefulde, varme krydderier. Imødekommende, blød og saftig
sydfransk vin, som passer til de fleste kraftigere kødretter, men også kan drikkes
let afkølet til charcuteri og modne faste oste.

Pr. glas 65,-. Pr. 1/1 fl. 275,-.

Alkoholfri Rotlack, Carl Jung's, Tyskland
Blød og rund vin, med milde frugtige bærtoner.

Pr. 1/1 fl. 250,-.
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DESSERTVINE
Ruby Reserve Port - Lot 601, Quinta de la Rosa, Douro, Portugal
Mørk farve og rig duft af tørret frugt og chokolade. Husets stil er behersket sødme
og friskhed, og det fornemmes i smagen, som er sødmefuld, men også lidt til den
tørre side. Excellent til både blåskimmelost og desserter med mørk chokolade.

Pr. glas 85,-. Pr. 1/1 fl. 525,-.

Tawny Port, Quinta de la Rosa, Douro, Portugal
Levende gylden mørk brun. Dufter markant af nødder og mandler.
Halvtør og rig.

Pr. glas 85,-. Pr. 1/1 fl. 525,-.

20 års Tawny, Quinta de la Rosa, Douro, Portugal
Flot mørkgylden i farven. Ædle nuancer af tørret frugt, mandler, orangeskal og
varme krydderier i duften.
Smagen er rig og elegant med en imponerende længde og fornemt doseret sødme.
Et aristokratisk glas, som enten kan nydes alene eller til modne, faste oste og
desserter med nødder, lys chokolade og karamelliseret frugt.
Pr. 1/2 fl. 625,-.

Vintage Port, Quinta de la Rosa, Douro, Portugal
Duften er rig på mørke modne bær, fad og vanilje.
Smagen er frugtmættet - ikke sødladen, men fyldig og cremet.

Pr. 1/1 fl. 725,-.
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DESSERTVINE
Moscatel de Valencia, Vittore, Spanien
Meget aromatisk duft af abrikos, honning og kamille.
Smagen er fed, cremet, og ret lang. En fyldig dessertvin, som dog stadig er elegant
og frisk.

Pr. glas 75,-. Pr. 1/1 fl. 365,-.

Muscat de Riversaltes, ØKO, Chateau Rombeau, Roussillon, Frankrig
Klassisk hedvin lavet på den aromatiske Muscat.
En uhyre aromatisk, cremet og indtagende dessertvin.

Pr. 1/1 fl. 399,-.

Chateau Jolys, Chateau Jolys, Jurancon, Frankrig
Rig duft af hvid fersken, abrikos og honning. I munden fornemmes både syre,
friskhed og sød frugt i et lækkert cremet udtryk. En fin ledsager til asiatiske retter,
foie gras eller blåskimmelost. Også en fremragende dessertvin, som kan nydes til
både crème brûlée og chokolademousse.

Pr. 1/1 fl. 455,-.

Bradamante, Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna, Italien
Dyb ravgylden farve. Duften er aromatisk med noter af tørret figen, abrikos, mandel
og honning og et strejf af orangeskal.
Smagen er sødmefuld og cremet - balanceret af en fin syre. En oplagt ledsager til
cheesecake og mandelkage, men matcher også modne gede- og blåskimmeloste.

Pr. 1/2 fl. 435,-.
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Auslese, Thanisch, Brauneberger Juffer, Mosel, Tyskland
En vin fra en af Mosel’s mest berømte vinmarker.
Rig og meget sød, med et strejf af tørrede rosiner, og aromaer af moden fersken og
abrikos.
Den passer perfekt med søde desserter og blåskimmeloste.

Pr. 1/1 fl. 699,-.
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Vi anbefaler en ekstraordinær vinoplevelse
Vine fra Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna, Italien
Poderi dal Nespoli er en af de betydeligste vingårde i distriktet Emilia-Romagna, beliggende
ved landsbyen Nespoli. Vingården blev grundlagt i 1929 af Attilio Ravaioli. Han plantede de
første stokke på marken kaldet Prugneto. Flere vinmarker fulgte, og i dag driver 4. generation
af Ravaioli-familien dygtigt de 110 ha vinmarker samt et topmoderne vineri.

Dogheria. Pr. gl. 85,-, pr. fl. 365,-.
Klar strågul vin med grønlige reflekser. Duften er indtagende med noter af jasmin og citrusblomst.
Ganske mineralsk, frisk og intens i munden. Et dejligt glas til fisk og skaldyr og friske salater.
Druer: 90 % Pinot Bianco og 10 % Sauvignon Blanc.

Da Maggio. Pr. fl. 395,-.
Flot lysegul farve med grønne nuancer. Duften er præget af fine aromaer af akacie honning,
tropiske og hvide frugter. Smagen er blød og fyldig, med en perfekt balance mellem det friske og
dens rige og elegante karakter Eftersmagen er frisk og lang. Drue: 100 % Chardonnay.

Filarino Rosè. Pr. gl. 85,-, pr. fl. 385,-.
Duften er aromatisk af vilde roser, granatæble og blodappelsin. Afrundet, frisk og frugtig smag af
røde kirsebær med et strejf af viol og en delikat mineralsk afslutning. Drik den som aperitif, til
salater, forret , mellemret eller tørstslukker på terrassen. Drue: 100 % Sangiovese.

Prugneto. Pr. 1/2 fl. 199,-, pr. 1/1 fl. 345,-, pr. 1.5 fl. 635,-.
Tæt rubinrød med et violet skær. Duften er intens af friske kirsebær, jordbær og hindbær tilsat
noter af kaffe, ristet brød og vanilje. Fyldig og afrundet i smagen. Matcher både grillet og braiseret
oksekød samt modne, faste oste. Drue: 100 % Sangiovese.

IL Nespoli Riserva. Pr. fl. 485,-.
Dyb og flot rubinrød farve. Imødekommende duft af kirsebær, blomme og solbær med noter af r
istet kaffe, lakrids og vanilje fra fadlagringen. Smagen er saftig, fyldig, rund og blød. Det perfekte
match til velegnet retter såsom okse, vildt, eller modne, faste oste. Drue: 100 % Sangiovese.

Borgo Dei Guidi. Pr. fl. 595,-.
Nespolis bud på en mere international vin. Farven er dybrød og tæt. Dufter intenst af røde bær,
solbærmarmelade og sød lakrids. Koncentreret, fyldig og god saftig. Drik vinen til mere kraftige og
fyldige retter. Druer: Sangiovese og Cabernet Sauvignon.
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