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.

225,-

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.

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.

289,-

LA COUR DES DAMES BLANC,
BADET CLEMENT, VIN DE FRANCE
65,160,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.

399,-

349,-

525,-

298,-

CHILE, CASABLANCA VALLEY
CHARDONNAY, VINEYARD SELECTION - WILLIAM COLE
328,Dejligt glas frisk chardonnay fra det berømte område Casablanca Valley fra
tophuset William Cole. Vinen har en flot gylden farve, duften er imødekommende
af æbler, pærer, melon og tropisk frugt. Smagen er ren og mild med en let fedme.

8-2019

HVIDVIN
1/1 fl.
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.

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.

359,-

358,-

ROSÉ
1/1 fl.
EMILIA-ROMAGNA
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
rose når det er bedst.

8-2019

339,-

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.

1/2 fl. 1/1 fl.
RØDVIN
LE BOURGOGNE ROUGE, DOMAINE CHANSON
Vinen er tæt og mørk, med en smuk farve. Dufter forfriskende af røde
modne bær, lakrids og krydderier. Smagen er blød, elegant, og imødekommende. Et saftigt og rummeligt glas vin.

RØDVIN, BEAUJOLAIS
BEAUJOLAIS VILLAGE, VIGNOBLES BULLIAT
Vinen har en flot klar rød farve i glasset. Duften er forfriskende af jordbær
og hindbær, og smagen blød og saftig. Et smukt glas Beaujolais dyrket på
ren gamay fra en af områdets små fantastiske producenter.

8-2019

255,-

428,-

375,-

RØDVIN
1/1 fl.
RØDVIN, 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”.

ITALIEN, PUGLIA
MANDORLA IGT, 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.

SPANIEN, RIBERA DEL DUERO
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.

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.

8-2019

399,-

358,--

385,-

528,-

385,-

RØDVIN
Glas

1/2 fl. 1/1 fl.

LA COUR DES DAMES, ROUGE
BADET CLEMENT, VIN DE FRANCE
65,160,La cour des dame 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.

CHILE, CENTRAL VALLEY
CABERNET SAUVIGNON, VINEYARD SELECTION, - WILLIAM COLE
Cabernet Sauvignon vineyard selection, stammer fra druer der er hentet i den
brede appellation Central Valley, som er et udtryk for en lang række mindre
områder inde i chiles fastland. Vinen har en flot mørkerød farve. I næsen
fornemmes toner af især kirsebær og søde krydderier. Smagen har en medium
fylde og er særdeles saftig og behagelig.

USA, CALIFORNIEN TEMTATION ZINFANDEL
ALEXANDER VALLEY VINEYARD
I USA produceres der vin i størstedelen af hele landet, men hvor staten
Californien er det ubetinget største og bedste sted at producere vin.
En af disse dygtige producenter er Alexander Valley Vineyards. Temptation
Zinfandel er lavet udelukkende på druesorten Zinfandel. Vinen har en
meget tæt og mørk farve. Duften er saftig med noter af jordbær, blomme,
chokolade, appelsinskal, og et strejf af vanilje. Smagen er fyldig og kraftig.
Et must for dem som gerne vil smage top Zinfandel fra mulighedernes land.
AUSTRALIEN, LIMESTONE COAST
CABERNET SAUVIGNON, “MAMMOTH”, ELEPHANT IN THE ROOM
Elephant in the Room oversat på dansk, ”Elefant i lokalet” er nøjagtig som
hvad vinen står for (En stor vin i glasset). Denne rene Cabernet Sauvignon
har en stor fylde, teglstensrød farve med en løftet og udtryksfuld næse af
røde bær, solbær og særskilt tobaksblad og skovbund. Ganen er levende
og frugtdrevet med nuancer af blommer og hindbær. Et flot glas vin fra
”over there”.

8-2019

298,-

338,-

410,-

419,-

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.
BRUT MAJEUR, CHAMPAGNE
NON VINTAGE, AYALA
435,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.

825,--

CREMANT DE LOIRE, BRUT, SAUMUR
LANGLOIS-CHATEAU
399,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.

FRANKRIG,
CLAIRETTE DE DIE
Clairette de Die er en naturlig mousserende hvidvin fra Rhône-dalen regionen i
Frankrig. Vinen er fremstillet af Muscat Blanc à Petits Grains (75% minimum) og
Clairette (25% maksimale) druesorter. I næsen fornemmes tropiske frugter såsom
fersken og abrikos, mens smagen er dejlig forfriskende, boblende og let elegant.

8-2019

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.
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.

10 ÅRS TAWNY 50 CL.
QUINTA DE LA ROSA
10 års tawny fra Quinta de la Rosa har en smuk ædel cognac farve.
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.

52,-

525,--

60,-

525,-

MADEIRA
MADEIRA
MEDIUM RICH
Bual er en mellemrig Madeira, ret mørk i farven og meget værdsat som
et akkompagnement til desserter. Madeira medium Rich er lavet på
druesorten Bual. Vinen er halvsød, og giver nuancer af blomme, sveske,
figen og mandel.

8-2019

52,-

525,-

DESSERTVIN
Glas 1/1 fl.
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.

MUSCAT DE RIVERSALTES, ROUSSILLON
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.

52,-

525,-

60,-

575,--

MOSCATO D´ASTI, CA ED BALOS, PIEMONTE
AZIENDA AGRICOLA DACAPO
52,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.

8-2019

525,--

KAFFE
KAFFE ELLER TE

kr.

39,-

IRISH COFFEE

kr.

49,-

VARM CHOKOLADE

kr.

36,-

HUSETS COGNAC

kr.

37,-

RENAULT CARTE NOIR

kr.

40,-

MARTELL CORDON BLEU

kr.

65,-

CALVADOS

kr.

37,-

GRAND MARNIER GUL

kr.

37,-

COINTREAU

kr.

37,-

DRAMBUIE

kr.

37,-

BAILEY’S IRISH CREAM

kr.

37,-

ØL

kr.

42,-

LILLE FADØL, 0,3L

kr.

42,-

STOR FADØL, 0,5L

kr.

68,-

SODAVAND

kr.

32,-

SØBOGAARD - ØKOLOGISK HYLDEBLOMST

kr.

32,-

COGNAC

LIKØR

Ø L / VA N D

5-2019

