V I N KO R T

HVIDVIN

........................................................................................ 1/2 fl.

1/1 fl.

FRANKRIG
HENRI BOURGEOIS, SANCERRE, LES BARONNES..................................225,Les Baronnes byder på citrus og lime, grønne æbler og afdæmpede
eksotiske frugter, med en fin underliggende mineralsk tørhed.
Kraftfuld, men er stadig både elegant, harmonisk og typisk.

385,-

GENTIL, HUGEL & FILS.................................................................................
Frugtagtig bouquet af ferskner og citrus samt en tør
og harmonisk frisk smag.

345,-

RIESLING, HUGEL & FILS......................................................................205,Riesling med bouquet af grønne æbler, ferskner og citrus.
Smagen er frisk og sprød.

355,-

TYSKLAND

PIESPORTER MICHELSBERG . J.F. BREMS........................................................
Denne dejlige halvtørre hvidvin er delikat og liflig med en frisk smag
og behagelig sødme, en blomsterrig bouquet, der har gjort Piesporter
til en af de mest populære vine blandt Moselvin.

288,-

CHILE

LA PLAYA . SAUVIGNON BLANC ..........................................................175,Vinen har en flot lys farve, en frugtagtig tør smag og en
utrolig blomsterrig bouquet.

318,-

HVIDVIN

....................................................................................

Glas

1/1 fl.

AUSTRALIEN
PETER LEHMANN, WILDCARD, CHARDONNAY............................... 		338,Udtalte Chardonnay-noter i både duft og smag, med fin balance
mellem citrus- og tropiske frugter, og underliggende noter af fersken
og melon, oppebåret af en snert pink grape og en herlig, forfriskende
syre og sprødhed.

VI ANBEFALER:

RIDERS HILL, CHARDONNAY.........................................................
60,En strågul farve med et grønt skær, en frisk aromatisk bouquet med
toner af ananas, fersken og lime. Smagen er halvtør, aromatisk og
med en pæn fylde uden at virke tung. De væsentligste smagsnuancer
i vinen er fersken, ananas og et lille strejf af honning. Vinen har en
karakter der dækker mange formål aperitif, mange former for fisk og lyst
kød uden for fede saucer eller tilbehør. Vinen aftappes med skruelåg for
at tilsikre at vinen bevarer sin friskhed.

288,-

USA
CH. STE. MICHELLE COLUMBIA VALLEY RIESLING.......................... 		342,Ren og rank Riesling, slank og klassisk og dog med lidt oversøisk
præg og sødme som hvide ferskner og mandariner.

Louis Jadot hører til blandt Bourgognes mest velansete, historiske og prestigiøse vinproducenter.
Monsieur Louis Jadot selv kom til Beaune fra Belgien i slutningen af 1700-tallet og
opkøbte en del vinmarker, bl.a. ”Beaune 1. Cru Clos des Ursules”, som i dag udgør husets signaturvin.
At Louis Jadot i dag er et af de mest velansete vinhuse i Bourgogne må i allerhøjeste grad
tilskrives, at de fornemme og lovpriste vine siden 1970 er skabt og profileret af den legendariske
og karismatiske vinmager Jacques Lardiére. Han gik på pension i 2012 og overlod pladsen til Frédéric
Barnier, som med stor respekt for Lardiéres arbejde har taget arven og opgaven op.

HVIDVIN
FRANKRIG
LOUIS JADOT BOURGOGNE BLANC
COUVENT DES JACOBINS, CÔTE DE BEAUNE
Tydelige frugtnoter af fersken, pære og grapefrugt,
som udvikler sig til nogle mere florale noter, men
et pikant vanille-præg.

LOUIS JADOT CHABLIS CELLIER DE LA SABLIÈRE
Mineralsk, klar, en smule skarp og meget frisk
hvidvin til østers og salte oste.

1/2 fl.

1/1 fl.

238,-

358,-

268,-

475,-

RØDVIN
LOUIS JADOT BOURGOGNE ROUGE
COUVENT DES JACOBINS...................................................................238,Meget typisk Pinot Noir i stilen masser af rød frugt.
(hindbær, jordbær, ribs).

LOUIS JADOT BEAUJOLAIS-VILLAGE
COMBE AUX JACQUES, BEAUJOLAIS....................................................205,Usædvanlig flot Beaujolais, der endda har potentiale til at
udvikle sig over nogle år. Men som naturligvis kan nydes kølig, ung og frisk.

LOUIS JADOT, MERCUREY 1. CRU, CLOS DE L'EVEQUE.................................
Halvtør, med toner af jordbær og solbær i bouquet og smag.

358,-

355,-

398,-

Gennem 100 år har Tommasi familien dyrket vin ved den lille by Pedemonte i hjertet af det klassiske
Valpolicella lige uden for Verona. Familien har også sikret sig gamle marker i Classico området og i
Lugana, Bardolino og Custoza. Når der står Tommasi på disse vine, er de blandt regionernes bedste.
Chiaretto fra Tommasi er en rosévin (Chiaretto) fremstillet på druerne Corvina Veronese, Rondinella
og Molinara, hvor drueskallerne kun har en kort skindkontakt med mosten. Vinen produceres kun i
.

begrænsede mængder på grund af vinens særlige høje kvalitet.

HVIDVIN
1/2 fl.
ITALIEN
PINOT GRIGIO, VIGNETO LE ROSSE TOMMASI.............................................
Smagen er fyldig med en ren, frisk og sprød eftersmag.
Serveres ved ca. 11 gr. og kan ledsage appetizers,
fiskeretter eller delikate supper.

1/1 fl.
348,00

ROSÈ
BARDOLINO CLASSICO TOMMASI, CHIARETTO...................................188,Vinen har en lakseagtig farve og en frugtagtig, men samtidig
kraftig, typisk smag af druer.

325,-

RØDVIN
VIGNETO RAFAEL
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE, TOMMASI.........................................
Vigneto Rafael har en kirsebærrød farve og en frugtrig bouquet.
Smagen er tør, fyldig, moden og med et strejf af kirsebær
kombineret med vanille i eftersmagen.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO TOMMASI.................................
Tør og kraftig Amarone med en blød og let behagelig
bitter eftersmag.

382,-

618,-

RØDVIN

Glas

1/2 fl.

1/1 fl.

FRANKRIG
SAINT-EMILION
CHÂTEAU ROC SAINT MICHEL GRAND CRU ................................. 		430,Vinen han uden tvivl betragtes som en af de mest elegante
og afbalancerede Saint Emilion Grand Cru vine med stor
koncentration og frugt.

CÔTES DU RHÔNE
"BELLERUCHE" . M. CHAPOUTIER...................................................
Vinen er rubinrød, og har en frugtagtig bouquet med en
behagelig afrundet smag.

205,-

352,-

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE LA BERNARDINE, CHAPOUTIER............... 		
585,En udsøgt vin med en god sammensat bouquet af moden frugt.
Fyldig og delikat med en varm og afrundet smag.

VI ANBEFALER:

FRANKRIG
SAINT VINCENT, MERLOT........................................................ 60,-		288,Saint Vincent Merlot har en teglstenrød farve, en bouquet af
mørke kirsebær og knust kirsebærsten. Saint Vincent Merlot
er en halvtør vin, let til medium fyldig, og har en frugtrig smag
uden nogen fadlagring. Vinen har toner af hindbær og kirsebær,
og den bløde smag afsluttes med et pikant strejf af let bitterhed.

SPANIEN
RAIMAT TEMPRANILLO COSTERS DEL SEGRE.................................. 		
365,Intens kirsebærrød farve med komplekse aromaer af mørke
blommer og krydderier. Kraftig og harmonisk smag med
en god afrunding.

RØDVIN

1/1 fl.

ARGENTINA
ALTO SUR, MALBEC......................................................................................
Dejlig fyldig, halvtør med blomme og kirsebær i smagen
- let fadlagret.

315,-

AUSTRALIEN
PETER LEHMANN, WILDCARD
SHIRAZ/CABERNET SAUVIGNON .................................................................
Duft af mørke frugter og bær. Indtrykkene går igen i smagen,
der domineres af klassiske Shiraz-indtryk med lag af modne
blommer og mokka, der velintegreres med mynte og
solbærnuancer fra Cabernet.

338,-

CHILE

LA PLAYA MERLOT . CENTRAL VALLEY...........................................................
La Playa Merlot er en utrolig blød og rund vin fremstillet
udelukkende på Merlotdruer, dyrket i den berømte Maipo Valley.
Den har en smuk dybrød farve og en intens duft.

318,-

USA, CALIFORNIEN
BRAZIN, ZINFANDEL, LODI ..........................................................................
Mørk farve og intens næse af krydderier og kaffe.
I smagen fornemmes blommer, chokolade og vanilje.

CH. STE. MICHELLE COLUMBIA VALLEY
CABERNET SAUVIGNON..............................................................................
Meget inbydende og alsidig Cabernet, hvor vinmagerens
fokus er silkebløde tanniner og flot struktur.

390,-

405,-

C H A M PA G N E

1/2 fl.

1/1 fl.

VEUVE CLICQUOT SEC........................................................................428,En perlende champagne med dybde og rund smag,
og også kendt som den “Gule Enke”.

825,-

CRÉMANT D’ALSACE....................................................................................
Pikant, elegant og blomsteragtig mousserende vin.

368,-

CLAIRETTE DE DIE........................................................................................
Elegant tør og mousserende vin med en strågul farve
og en bouquet med en blanding af roser og fersken.

412,-

PORTVIN
Langt oppe ad Douro-floden i Portugal, finder man portvinens vugge.
På små terrasser, mager og stenet jord, dyrkes de sukkerholdige druer. I starten af september, bringes de modne druer fra marken ind til vingården, også kaldet Quinta.
Straks efter presningen begynder mosten at gære. Portvinen opnår sin dybrøde farve ved
at lade mosten være i kontakt med skallerne under hele gæringsprocessen.
Når vinen har opnået den ønskede tørhed, tilsættes en druebrandy for at stoppe gæringen
og beholde vinens naturlige sødme. Vinen transporteres derefter ned langs Douro-floden
til Sandemans kældre i Vila Nova de Gaia, tvillingebyen til Oporto.
Efter nogle års modning på fade i de kølige kældre, begynder man selve blandingen.
For at skabe en god Fine Ruby Port, skal den blandes af vine fra 3-4 forskellige årgange,
som efter blandingen lagres yderligere et stykke tid.
Glas

1/1 fl.

PORTVIN . WARRES . RØD......................................................................48,-

470,-

WARRE'S OTIMA 10 ÅRS TAWNY . 0,5 L..................................................58,-

398,-

DESSERTVINE

Glas

1/1 fl.

SOL DEL MEDITERRANEO MOSCATEL.....................................................48,Dejlig sød, frisk med fin karakter af rosin og lidt citrus frugt.

470,-

MUSCAT DE RIVESALTES, DOMAINE DE CAZES...................................... 48,Bouquet af lime, grape og tropiske frugter efterfulgt af en blød og fyldig
smag med nuancer af honning og abrikoser.

585,-

MOSCATO D'ASTI, BERSANO, PIEMONTE...............................................48,Sprudlende vin med en umiddelbar og charmerende vinøs bouquet,
perlende, fyldig smag.

585,-

MADEIRA
MEDIUM RICH MADEIRA........................................................................48,God halvsød madeira produceret på Bual druen.

585,-

VINKÆLDEREN

1/1 fl.

CHÂTEAU COS D'ESTOURNEL SAINT ESTÈPHE
2. CRU.........................................................................................................

1215,-

1991 CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1. CRU HAUT-MÉDOC..................................................................................

2.845,-

1992 CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1. CRU HAUT-MÉDOC..................................................................................

2.998,-

1993 CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1. CRU HAUT-MÉDOC..................................................................................

3.145,-

1985 CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1. CRU HAUT-MÉDOC..................................................................................

4.385,-

1978 CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1. CRU HAUT-MÉDOC..................................................................................

3.185,-

M O U TO N R OT H S C H I L D
Golf Hotel Viborg’s Mouton Rothschild samling, der har en værdi af
godt 200.000 kr. er udstillet i restaurant Brænderigården, i et vitrineskab
med klimaanlæg.
Golf Hotel Viborg købte i 1988 en af de kun 20 komplette samlinger i verden
fra det verdenskendte vinslot “Mouton-Rothschild”. Mouton-Rothschild er et af de 5
slotte i Frankrig, som er klassificeret i Bordeaux’s 1.cru.
Mouton-Rothschild blev først optaget officielt i 1973 “skønt de i 20 år har været
værdige til titlen “som en af verdens største vinkendere Hugh Johnson bemærker i
sin vinbog, og han tilføjer at slottet “fremstiller vine med majestætisk fylde”

