V I N KO R T

HVIDVIN
Glas
FRANKRIG, ALSACE
RIESLING - DOMAINE PAUL BLANCK
Vinen er forholdsvis lys, mens duften er intens og har en indtagende
aroma af blomster og grønne æbler. Smagen er flot balanceret i
forhold til friskhed og fylde, og der med sine fine mineraler, er et
klassisk glas riesling i det absolutte høje niveau fra tophuset
Domaine Paul Blanck.

1/2 fl. 1/1 fl.

249,-

FRANKRIG, LANGUEDOC
CHARDONNAY/COLUMBINE - VILLA MANSAY
En perfekt blanding af Chardonnay/Columbine viser hvor stor vin
der findes i området Languedoc. Dens farve er smuk strågul med
et grønligt skær. Duften er eksplosiv og aromatisk af hvid frugt
(Nektariner og fersken). Smagen er frisk, men med en behagelig
fylde og flot lang eftersmag.

369,-

FRANKRIG, CHABLIS
CHARDONNAY, CHABLIS, DOMAINE CHANSON
En af verdens mest berømte hvide vine. vinen fremstår som ren,
frugtig og med en behagelig fedme i eftersmagen. Et værdigt
glas chablis for dem der elsker chardonnay og klassisk bourgogne.

LA COUR DES DAMES BLANC,
BADET CLEMENT, VIN DE FRANCE
La cour des dames blanc har en let gylden og klar farve. Vinen
har en frisk frugtrigdom med nuancer af hvid fersken, citrus og
en anelse fedme. Smagen er elegant og frugtig.

88,-

ITALIEN, EMILIA ROMAGNA
NESPOLINO, TREBBIANO, CHARDONNAY, NESPOLI
98,Poderi dal Nespoli er den vigtigste vingård i distriktet EmiliaRomagna, kun en times kørsel fra distriktets hovedby Bologna.
Vinen er lavet på Trebbiano Chardonnay. Den fremstår frisk med
aromatisk duft af tropisk frugt, grønne æbler og citrus. Smagen er
halvtør og fyldig.

6-2022

419,-

299,-

545,-

185,-

328,-

358,-

HVIDVIN
1/1 fl.
ITALIEN, VENETO
PINOT GRIGIO, CORTE MAJOLI
Farven er let gylden med et svagt rosa skær. I næsen aromatisk
med strejf af pære, æble og melon. Smagen er koncentreret, med
en cremet fylde, og lang eftersmag. Sublimt glas fra en af Venetos
topproducenter.

392,-

TYSKLAND, MOSEL
1648 TRADITIONS RIESLING, THANISCH
Riesling er med rette populær verden over. Den klassiske tyske stil med
naturlige sødlige aromer, kombineret med friskhed, passer perfekt til såvel
smørrebrød og smagfulde fiskeretter.

425,-

SYDAFRIKA, STELLENBOSCH
WEATHER STATION, SAUVIGNON BLANC, JOURNEYS END
Forfriskende noter af citrus, lime, grape og hyld. Et appetitligt glas
lavet af en af de førende og mest anerkendte producenter i Western
Cape i det sydlige Sydafrika.

385,-

ROSÉ
Glas 1/1 fl.
ITALIEN, EMILIA-ROMAGNA
SANGIOVESE FILARINO, PODERI DAL NESPOLI
Filarino fremstår frisk og ren. Duften er aromatisk af b.la. vilde roser
og granatæble. Et frisk og frugtig pust, med nuancer af røde bær.
Sangiovese rosé når det er bedst.

6-2022

98,-

375,-

BOURGOGNE
Domaine Chanson er med sine over 265 år blandt de ældste vinhuse i Bourgogne.
Huset har gennem snart tre århundrede været garant for den klassiske, elegante
bourgognestil og fremstillet vine, som markant rækker frem i den burgundiske vinverden.
Huset hører til i Bourgognes hovedstad i Beaune by, i den gamle bastion som før i tiden
forsvarede byen mod besættelser. Huset er i dag overtaget af det verdensomkendte
champagnehus Bollinger (Vinen fra James Bond). Chanson er ikke blot en negociant,
som opkøber druer ude fra af vinbønderne, men er i høj grad selv vindyrkere og ejer
45 Ha fordelt på de klassificerede Premier Cru og Grand Cru-marker.
Domaine Chanson har opnået en høj status af lækre vine i rigtig høj kvalitet og
som også afspejler sig i de flotte nomineringer og priser som huset har modtaget
verden over.

1/1 fl.
FRANKRIG, BEAUJOLAIS,
FLEURIE, DOMAINE CHANSON
100 % Gamay. 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.

FRANKRIG, CÔTE DE NUITS VILLAGE
CLOS DE BELLE MARGUERIT, DOMAINE CHANSON
100% Pinot Noir. Flot “Mini Gevrey Chambertin” fra en lille eksklusiv
parcel i området Gevrey.
Dyb mørk rubinrød farve. Eksplosiv næse med nuancer af friske røde bær og
roser. Kompleks, frugtig, og elegant finish, med en blød behagelig lang
eftersmag.

6-2022

448,-

589,-

RØDVIN
Glas 1/1 fl.
NORDITALIEN, VENETO
VALPOLICELLA RIPASSO, TEZZA
Vinhuset Tezza er altid garant for udsøgt kvalitet. Vinen har en tæt, dybrød
farve. Duften er imødekommende af kirsebær, brombær, solbær, sveske og
blomme. Smagen er intens, frugtig og samtidig frisk. En flot balanceret
”Mini Amarone”.

SYDTALIEN, PUGLIA
PRIMITIVO/NERO D’AVOLA, MANDORLA, MONDO DEL VINO
Ved støvlehælen af Italien, i nærmere betegnet Apulien, producere vinhuset
Mondo del Vino, Syditaliens svar på en Amaronevin. Farven er kraftig rød,
aromaerne i næsen oser af friske røde bær, svesker, blommer og mandel.
Smagen er fyldig, intens og med en sødmefuld eftersmag.

NORDITALIEN, EMILIA ROMAGNA
NESPOLINO, SANGIOVESE/MERLOT, NESPOLI
98,En skøn blanding af Italiens solmodne druer, her er Sangiovese og Merlot
plukket på grænsen til Toscana. Mørk tæt farve. Intens og krydret bærfyldt
duft. Saftig, halvtør og frugtrig vin.

SPANIEN, RIBERA DEL DUERO
TEMPRANILLO, VAQUOS ROBLE, BODEGAS PINORD
I det højt besugne Ribera del Duero, som i mange år er regnet som Spaniens
bedste vinområde ligger vinhuset Vaqous. Med kendte navne fra området
såsom Vega Sicilia, eller Pingus, laves der vin i rigtig højt kvalitet. Blandt
disse findes Vaqous Roble. En vin dyrket på den lokale druesort Tinta Fina,
der med sin flotte dybrød kirsebærfarve, indbydende duft af bær, lakrids og
vanilje, og medium fyldig smag, er et flot Ribera del duero værdigt.

FRANKRIG, SAINT-EMILION
CH. LA CROIX CHANTECAILLE, GRAND CRU, SAINT-EMILION
Ch. La Croix Chantecaille er en forholdsvis lille producent i det store
område, men et hus som laver vin i det absolutte høje niveau.
Resultatet er overbevisende, og der med sin moden farve med en anelse
lys/orange kant, duft af moden frugt, og samtidig bløde, elegante
eftersmag, er et must for dem som elsker fuldmoden bordeaux dyrket
primært på den verdenskendte druesort merlot.

6-2022

429,-

385,--

358,-

415,-

545,-

RØDVIN
Glas

1/2 fl. 1/1 fl.

FRANKRIG, RHÔNE
COTES DU RHÔNE, SAINT COSME
Cotes du Rhône, saint Cosme er et kvalitetstegn på hvor store vine
der dyrkes i det spændende område. I glasset har vinen en god
farvetæthed, som er typisk for den kendetegnede 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 - et vidunder fra det sydøstlige Frankrig.

LA COUR DES DAMES, ROUGE
BADET CLEMENT, VIN DE FRANCE
La cour des dames Rouge, har en dyb mørkerød farve. I næsen
opstår der nuancer af modne mørke bær. Smagen er afrundet,
og med moden frugt og strejf af sødmefulde varme krydderier.
Smagen er imødekommende, blød og saftig.

88,-

USA, SONOMA
SIN ZIN ZINFANDEL, ALEXANDER VALLEY VINEYARDS
Tæt og mørk i glasset. Overdådige aromaer af sorte kirsebær,
blomme, blåbær, vanilje og peber. Særdeles saftig vin, der fylder
godt i munden med smag af mørk bærfrugt og søde krydderier.

SYDAFRIKA, STELLENBOSCH
SHIRAZ, JOURNEY’S END
Dufter intenst af solbær og blå blommer samt krydderier. En fløjlsblød,
saftig og intens vin, perfekt til kraftfulde retter.

6-2022

399,-

185,-

328,-

455,-

410,-

C H A M PA G N E / M O U S S E R E N D E
1/2 fl. 1/1 fl.
FRANKRIG, LE BRUT MAJEUR
CHAMPAGNE, AYALA
465,Vinen har en let gylden farve med flotte store perlende bobler. Duften er
rig og kompleks som en buket blomster med nuancer af hvid frugt og
citrus. Smagen er forfriskende og livlig, cremet og intens. Kvalitetschampagne fra Ayala når det er bedst - ejet af James Bond-champagnen
Bollinger.

FRANKRIG, LOIRE
CREMANT BRUT, LANGLOIS-CHATEAU
Brut, Crémant de Loire fra Langlois-Chateau har et svagt gyldent og grønligt
skær, boblerne er fine, duften er frisk af blomster, fersken, kvæde og citrus.
Smagen er læskende og behagelig med god frugt.

SPANIEN, PENEDÉS
CAVA DIBON DEMI-SEC, BODEGAS PINORD
Fremstillet på druerne Macabeo, Xarello og Albarino. En charmende og
indtagende Cava, med en flot mousse. Halvtør og frugtig med en blød
cremet fylde. Perfekt som aperitif.

6-2022

885,-

419,-

425,-

PORTVIN
I det nordlige Portugal i Hjertet af Dourodalen - hjemsted for portvinen og et af de
smukkeste vindistrikter i hele verden ligger vinhuset Quinta de la Rosa. Dalen strækker
sig langs floden Douro ind mod den spanske grænse, hvor det berømte Ribera del
Duero-distrikt tager over. Quinta de la Rosa har produceret portvin siden 1815 og er i
dag styret af den charmerende Sophia Bergqvist, hvis bedstemor fik vingården foræret i
barselsgave. På små terasser dyrkes de sukkerberigede druer i flere meters højder, og
huset ejer i dag kun vinmarker i det bedste område ad Dourodalen, og hvor alle marker
har den højeste A-klassifikation. Vinmageren er den anerkendte Jorge Morreira, som har
ført Quinta de la Rosas portvine helt til tops i den portugsiske vinverden. Vinene får et
år efter år meget høje vurderinger i de internationale vintidsskrifter.

Glas 1/1 fl.
PORTUGAL, DOURO
RUBY RES. PORT, LOT 601, QUINTA DE LA ROSA
Farven er mørk og rig på duft af frugt og chokolade. Smagen er frisk,
medium fylde, blød og behagelig men med kraftige nuancer af lækre
kirsebær. Hos Quinta de la Rosa er husets stil en behersket sødme og
friskhed, hvilket også fornemmes i denne Ruby, Lot 601.

PORTUGAL, DOURO
10 ÅRS TAWNY 50 CL., QUINTA DE LA ROSA
Duften er imponerende af svesker, figen, puddersukker og mandel.
Smagen er raffineret og blød - Et sublimt glas til den søde tand, og til
dem som vil smage noget af Portugals bedste dessertvin.

70,-

565,--

95,-

595,-

PORTUGAL, DOURO
20 ÅRS TAWNY 50 CL., QUINTA DE LA ROSA
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.

6-2022

699,-

DESSERTVIN
Glas 1/1 fl.
SPANIEN, VALENCIA
MOSCATEL, VITTORE
Moscatel er druen, som benyttes over hele verdenen til primært de søde
vine. Vinen har en vis fedme, med en aromatisk frugt, kombineret af en
god sødme, og en behagelig friskhed.

70,-

FRANKRIG, ROUSSILLON
MUSCAT DE RIVERSALTES, CH. ROMBREAU
Klassisk hedvin lavet på en af verdens mest anerkendte dessertdruesorter
Muscat. (En og samme druesort som Moscato i Italien og Moscatel i
Spanien). En uhyre aromatisk, cremet og indbydende vin, flot struktureret
i forhold til friskhed og sødme, og en anelse mere vinøs.

ITALIEN, PIEMONTE
MOSCATO D’ASTI, CA ED BALOS, DACAPO
Denne let perlende vin er lavet 100 pct. på moscato druen. Moscato
druen findes i adskillige varianter og denne hører til moscato di Canelli.
I glasset en let gyldengrøn farve med fine små perler. Duften er meget
aromatisk, med liflige noter af hyldeblomst og muskatdrue. Smagen er
sødmefuld, men samtidig med frisk frugt, og perlerne giver denne dessertvin
en skøn lethed.

6-2022

565,-

595,-

525,-

KAFFE
KAFFE ELLER TE

kr.

45,-

IRISH COFFEE

kr.

59,-

VARM CHOKOLADE

kr.

45,-

HUSETS COGNAC

kr.

37,-

RENAULT CARTE NOIR

kr.

40,-

MARTELL CORDON BLEU

kr.

65,-

CALVADOS

kr.

37,-

COINTREAU

kr.

37,-

DRAMBUIE

kr.

37,-

BAILEY’S IRISH CREAM

kr.

37,-

ØL

kr.

45,-

LILLE FADØL, 0,3L

kr.

45,-

STOR FADØL, 0,5L

kr.

78,-

SODAVAND

kr.

35,-

ØKOLOGISK HYLDEBLOMSTSAFT

kr.

35,-

COGNAC

LIKØR

Ø L / VA N D

6-2022

