
VINKORT



CHAMPAGNE & BOBLER

   GLAS 1/1 FL.

Philippe Prié, Brut Tradition
Champagne, Frankrig   900,-
Klassisk Brut Champagne med balanceret struktur og flotte 
smagsnoter af hvid fersken, grønne æbler og fin antydning af 
honning.

Anna de Codorníu, Organic - Cava Brut
Catalonien, Spanien ØKO  75,- 375,-
Frisk, delikat, intens og frugtagtig cava lavet på økologiske druer.

Caprice de Lune Rosé 
Beaujolais, Frankrig  70,- 325,-
Frisk, frugtagtig og mousserende rosévin med en let behagelig 
sødme.

Proverbio, Prosecco DOC Extra Dry Organic & Vegan
Italien. ØKO  70,- 325,-
Vinen er meget blød på ganen og tilbyder forfriskende syrlighed 
med masser af frugtagtig smag som æble, abrikos og bananer.



HVIDVIN

   GLAS 1/1 FL.

Les Berchets, Viognier 
Vin de Pays d’Oc, Frankrig  65,- 265,00
Fyldig dog stadig frisk og læskende med nuancer af tropisk frugt.

Weingut Nik Weis, Urban Riesling 
Mosel, Tyskland  75,- 295,00
I både duft og smag byder vinen på komplekse, florale noter med 
en fin underliggende mineralitet. Harmonisk og indsmigrende.

Domini Del Leone, Pinot Grigio 
Venezia, Veneto, Italien. ØKO   350,-
Medium fyldig, tør og sprød, med friske aromatiske noter af pære 
og æble, med underliggende florale noter. Elementerne går igen i 
smagen, der er mineralsk og madvenlig. 

Maison Louis Jadot, Mâcon-Villages - Grange Magnien
Bourgogne, Mâconnais, Frankrig   425,-
Tør og let drikkelig Bourgogne-hvidvin med frugtig og floral 
næse, er god rigtig iskold. 

Jean Pabiot, Pouilly-Fumé - Fines Caillottes 
Loire, Frankrig   425,-
Halvtør, fyldig vin med smag af mango og hyldeblomst.

Maison Louis Jadot, Chablis 1. Cru - Fourchaume
Bourgogne, Chablis, Frankrig   675,-
Glat, en smule fedmefyldt, fyldig men så absolut stadig frisk med 
imponerende flot finish. 



ROSÈVIN

   GLAS 1/1 FL.

Montgravet - Pinot Noir Rosé 
Frankrig  65,- 265,00
Montgravet Rosé er et usædvanlig frisk og frugtigt eksemplar af 
en rosévin. Den sprudler af frugtige aromaer med hindbær og 
jordbær som de primære noter samt gavmilde strejf af roser og 
violer. Den bløde og cremede smag nærmest kalder på en slurk 
mere. Og endnu en …

Zenato, Chiaretto Bardolino 
Veneto, Italien  75,- 295,00
Rosé fra Gardasøens østlige bred. Indbydende og forfriskende 
vin med noter hindbær og solbær. Kan matche de fleste forretter 
samt lyst kød. 

Château Sainte Marguerite, Cuvée Symphonie Rosé 
Cru Classé, Côtes de Provence, Frankrig. ØKO   475,-
Château Sainte Marguerite Cuvée Symphonie har en sart, pink 
farve. I duften er der delikate florale nuancer med underliggende 
eksotiske frugter. Smagen er finesserig, elegant og aromatisk, 
med fine fersken og appelsinskalsnoter, holdt mesterligt i ave af 
en forfriskende mineralsk syre.



RØDVIN

   GLAS 1/1 FL.

Casa de Giulietta, Appassimento 
Apulien, Italien  65,- 265,00
Blød, rund og fyldig rødvin, med tydelig karakter af mørke frugter.

Bodegas Tempore, Generación 76 Tempranillo 
Aragón, Spanien. ØKO   325,00
Smagen af vinen byder på masser af røde, perfekt modnede bær, 
samtidig med at vinen føles forførende fløjlsagtig i munden. 
Herefter bemærker du smagsnoter af røget, amerikanske egetræ 
og den fine, runde og afbalancerede syre, der harmonerer perfekt 
til hinanden.  

Black Ink, Old Vine Zinfandel 
California, USA  85,- 345,-
Black Ink er koncentreret i både duft og smag med modne kirse-
bær og brombær. En velstruktureret og fløjlsblød vin, der byder 
på saftige frugtnoter, velintegrerede fadnoter og flot fylde.  

Boutinot, Séguret - Schisteux - Côtes du Rhône Villages 
Rhône, Frankrig   425,-
Enkeltmarksvin– eksklusiv og opulent, med noter af vanille, 
modne kirsebær og peber. 



RØDVIN

   GLAS 1/1 FL.

Fèlsina, Chianti Classico - Berardenga 
Toscana, Italien   455,-
Uimodståelig smuk og gennemført vin. Fyldig og rig på klassisk 
Sangiovese-frugt med dybde og tannin-struktur. I både duft og 
smag finder man søde kirsebær og blommer, mokka, lakrids og 
sarte grønne urtenuancer. En imponerende vin, der år efter år 
ligger helt fremme i klassens førerfelt.

Maison Louis Jadot, Bourgogne Côte d’Or 
Bourgogne, Frankrig   475,-
Côte d’Or byder på Pinot Noir-druen i klassisk, elegant stil. Vinen 
har fine noter af viol, brombær og kirsebær samt en god, intens 
frugtkerne i smagen.

Marziano Abbona, Barolo - La Pieve 
Piemonte, Italien   655,-
En Barolo med det moderne præg – frugtrig, saftig, potent, flot og 
slank men muskuløs.  

Peter Sisseck, PSI 
Ribera del Duero, Spanien   795,-
Intens og velsmagende med en friskhed som giver vinen en 
behagelig kant.



DESSERT & PORTVIN

   GLAS 1/2 FL.

Menade, Sauvignon Blanc - Dulce 
Rueda, Spanien. ØKO  65,- 375,-
Bouqueten er aromatisk med noter af eksotiske frugter. Smagen 
er delikat sødmefuld – atter med eksotiske påmindelser, og en 
næsten glycerinagtig fedme, alt sammen understøttet af en fin, 
forfriskende syre og mineralitet.

Weingut Nik Weis, Riesling, Goldtröpfchen 
Auslese Black Label, Mosel, Tyskland  75,- 475,-
Côte d’Or byder på Pinot Noir-druen i klassisk, elegant stil. Vinen 
har fine noter af viol, brombær og kirsebær samt en god, intens 
frugtkerne i smagen.

Warre’s, Otima Colheita 2006 
Douro, Portugal  75,- 500,-
Duften leder tankerne hen på dadler, appelsinskal og ristede, 
orientalske krydderier. I smagen er den kraftfuld og cremet, med 
påmindelser om figner, rosiner og vanille. Eftersmagen er lang, 
rank og forfriskende.


