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Husets vine
Glas

1/2 karaffel

Flaske

Kraftfuld, harmonisk og letkryderet rødvin fremstillet på 85%
Cabernet Sauvignon og 15% Syrah. Duften er intens
med mørk let pebret solbærfrugtfrugt. Smagen er rund og fyldig
med bløde tanniner og noter af solbær, kaffe og vanille.
god eftersmag med pæn længde som slutter med fin syre.
65,-

149,-

269,-

149,-

269,-

2015 Le Grand Noir, Pays d’Oc, Languedoc Frankrig
Cabernet Sauvignon-Syrah

2016 Le Grand Noir, Pays d’Oc, Languedoc Frankrig
Chardonnay
Ren, frisk, let parfumeret duft af fersken og citrus,
forenet i fin mineralsk tone. Frisk og fyldig smag med
hint af ananas, mango samt antydning af vanille fra
fadet. Mineralsk eftersmag med fin syre og god længde,
samt stref af ingefær.

65,-

Mousserende vine
2015 Prosecco Superiore, Conegliano Valdobbiadene
Azienda Collalto, Veneto, Italien
Elegant og delikat Prosecco Superiore, fra den klassiske Conegliano
D.O.C.G Prosecco zone. Vinen har små fine langtidsholdbare bobler.
Intens og frugtrig bouquet med sødmefyldte aromaer. Smagen er
velafbalanceret og sprød med en frisk buket af hibiscus
blomster og søde saftige æbler.
45,-

299,-

Dominio de Requena, Cava brut. Pargo de Tharsys
Flot strågul Cava med fine små bobler. Duften byder på noter af
citrusfrugter og banan. I munden fremstår vinen frisk med god
syre og en elegant frugtkarakter. Smagen er frugtrig, harmonisk
og med velafbalanceret syre. Eftersmagen er let krydret
med behagelig og tør finish.
42,-

259,-

Crèmant d’Alsace, Laugel
Behagelig, tør og sprød Cremant d’Alsace fremstillet på
Pinot Blanc. God frugt i god balance med let syre.
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229,-

Frankrig

Hvidvine

2015 Fortant Coastal, Sauvignon Blanc, Lanquedoc, Frankrig
Hvidvin på 100% Sauvignon Blanc druer. Farven er krystalklar med gul-grønne
nuancer. Imødekommende og aromatisk duft med Sauvignon Blancs karakteristiske
duft af græs, stikkelsbær og hyldeblomst. Fyldig smag med skøn, og sprød syre og
buket af eksotiske frugter. Rank vin med glimrende syrebalance.

289,-

2015 Riesling, Domaine Meyer-Fonné, Alsace
Klassisk Riesling med smuk strågul farve. Duften er mineralsk med noter af citrus
og lime. I den friske og delikate smag, opleves nuancer af fersken, citrus og grape.
Kompleks og rank vin med en stor vinoplevelse for alle, som holder af tør Alsace.

329,-

2012 Gewurztraminer, Collines de Granit, Domaine Frey, Alsace
Skøn Gewurztraminer med eksplosionsagtig og kompleks duft af rose og
eksotiske frugter. Fyldig, intens og aromatisk smag i fin balance med noter
af krydderier og eksotiske frugter. Økologisk fremstillet.

329,-

Italien
2014 Roero Arneis, Marco Porello, Piemonte
Elegant vin med en meget lys grønlig tone fremstillet på Roero-druen. Duften
er eksplosiv med frisk citrus samt underlæggende noter af ananas. Fyldig og
frugtrig smag med god syre og let sødme. God eftersmag med pæn længde.

289,-

Portugal
2013 Quinta do Regueiro, Vinho Verde, Reserva (90 point Robert Parker)
Stor velafbalanceret og kompleks Vinho Verde fremstillet på den ædle alvarinho-drue.
Frisk og delikat aroma med noter af ananas, passionsfrugt og citrus, alt sammen
pakket ind i en fantastisk mineralitet. Frisk og harmonisk smagsoplevelse
med højt syreindhold, god volumen, lækker frugt og en lang dvælende finish.

379,-

Østrig
2014 Grüner Veltliner, Selektion Gaisberg, Weingut Höllerer
Elegant, tør og mineralsk Grüner Veltliner i god balance. Smagen er
mild med noter af citrus, honning samt grøn peber. God eftersmag
med pæn længde og god underliggende syre.

319,-

Rødvine

Frankrig
2014 Fortant Coastal, Terroir Littoral, Lanquedoc, Frankrig
Sydfransk rødvin fremstillet på 100% Cabernet Sauvignon, som giver den karakteristiske
aroma af solbær og grønne peberfrugter. I smagen, som har en perfekt ballance mellem
kraft og blødhed, opleves mørke frugter i et skøn forening med vanillenoter.

289,-

2012 Cuvée Maximilien, Cairanne, Côtes du Rhône Villages
Domaine Les Grands Bois (92 point Robert Parker, 95 point Decanter)
Meget mørk i farven. Lækker duft af mokka, trøffel og lakrids. Intens og velstruktureret
smag af brombær, sorte kirsebær og ristede krydderier med elegant let underliggende
touch af egetræ. Vedvarende og intens eftersmag. Økologisk produceret.

2011

319,-

Cuvée Eloise, Cairanne, Côtes du Rhône Villages
Domaine Les Grands Bois (93 point Robert Parker, 93 point Decanter)
Kraftig og velstruktureret rødvin med meget dyb rødsort farve. Pågående i duften med
nuancer af solbær, chokolade og trøffel. Vinen er tør med stor fylde og harmonisk smag
af mørke blommer, krydderier og sorte oliven samt et godt aftryk af egetræ fra fadet.
Eftersmagen er tør med god syre og en anelse lakridssødme. Økologisk produceret.

329,-

2013 Domaine des Baguiers, Bandol
Aldeles skøn, kraftfuld og rund rødvin fra AOP Bandol. Blandt kendere betragtes Bandol
som den absolut bedste appellation i Provence. Farven er dyb mørk kirsebærrød. Duften
er intens med mørke bær, lette fadtoner og lakrids. En vidunderlig vin med storslået
balance mellem mineralitet og frugtighed, saftighed og friskhed, styrke og elegance.

379,-

2013 Chateau Larruau, Margaux, Bordeaux
Elegant og klassisk Margaux lavet på et blend af Cabernet Sauvignon og Merlot.
I glasset fremstår vinen med en smuk rubinrød farve. Smagen er afrundet og tør,
med nuancer af solbær, sorte kirsebær tobak, chokolade og cedertræ pakket ind i
bløde tanniner. God lang eftersmag med en lille sødme mod slutningen. Skøn vin!

549,-

Italien
2011 Ginestrino, Nebbiolo, Langhe Piemonte, Conterno Fantino
Duften er super intens med masser af rød bærfrugt samt noter af mørk
chokolade, mint og blyant. Smagen er rig på saft og kraft med superfine
perfekt modne tanniner. I den elegante eftersmag findes mineralske nuancer.

389,-

2012 Blauburgunder, Alto Adige, Erste+Neue
Klasssisk og superflot Blauburgunder (Pinot Noir) i livlig stil med intense aromaer af
modne vilde bær, kirsebær og med et lille strejf af vanille i den fyldige og bløde smag.

2010

299,-

Cabernet, Alto Adige, Erste+Neue
Fremstillet på et mix af Cabernet Sauvignon og Cabernet Franc. Farven er intens
rubinrød. Bouqueten åbner med solbær, brombær, urter og krydderier imod slutningen.
Smagen har en stærk krop med karakteristiske tanniner. Vedholdende eftersmag.
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299,-

Rødvine

Italien
2011 Campo León, Amarone della Valpolicella
Latium Morini (93 point Robert Parker, 2 glas Gambero Rosso)
Campo Leon er sprængfyldt med fløjlsagtig mørk frugt. Dette er en vin med brede
skuldre og stor intensitet. Duften er eksplosiv og intens med nuancer af krydret eg,
Morello kirsebær, lakrids, tjære, cedertræ og spidskommen. Smagen er varm og blød
med afrundede tanniner og en behagelig tørhed. En stor Amarone oplevelse venter!

599,-

2014 Valpolicella Ripasso Superiore, Monte Zovo
Klassisk Ripasso med en karakteristisk og varm symfoni af farver og dufte, der kan minde
lidt om let bitre mandler. Smagen er tør, let bitter og alligevel blød, rund og kraftig
379,med noter af røde kirsebær, blommer tørret frugt og vanille

2011

Marcenasco, Barolo, Piemonte, Renato Ratti
Barolo Marcenasco kendetegnes ved sin imødekommende karakter, som gør at vinen
er en kæmpenydelse allerede ved frigivelse. Duften er pakket med frugtige nuancer
af brombær, mokka, trøffel og en let antydning af røg. Smagen er meget fyldig med
kaskader af moden frugt og runde tanniner i den lange eftersmag.

499,-

Spanien
2011 Zarus, Ribera del Duero, Crianza, Bodegas Solorca
Lækker og ædel Ribera del Duero med smuk dybrød farve og fine gardiner i glasset.
Duften er intens med mørke bær, umiskendelige noter af vanilje fra fadlagringen
samt lidt peber. Smagen er fyldig med mørk krydderet frugt, modne tanniner og et
let ristet præg. God og lang finish med engelsk lakrids og fin tørhed.

329,-

2013 El Molar, Casa Castillo. Jumilla (93 point Robert Parker)
Stor, flot og velafbalanceret rødvin lavet på 100% Garnacha fra en af de absolutte bedste
vinhuse i Jumilla. I smagen som er kraftig og fyldig opleves kaskader af af mørke kirsebær,
violer, tobak og varme krydderier. Eftersmagen er lang og krydret, og den udvikler sig
389,konstant og ender i en afrunding, der leder tankerne hen på friske urter.

Chile
2010 San Carlos, Malbec Single Vineyard, Colchagua, Viu Manent
Vinen fremstår sort som tjære i glasset. Duften er mættet med sort frugt såsom boysenbær blomme og figen. Smagen er meget rig og fyldig med noter af skovbund, mokka
og mørk chokolade, som fuldendes af de fyldige tanniner, der giver en lang finish.

329,-

Argentina
2013 Seleccion de Familia, Malbec, Hacienda Los Haroldos, Mendoza
Vinen har en dyb rød farve med strålende lilla nuancer. Aromaen byder på kirsebær,
blommer og hindbær kombineret med strejf af egetræ, chokolade og vanille. Smagen er
blød med modne tanniner der kæler behageligt for ganen i den vedholdende eftersmag.
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349,-

Dessertvine
Glas

1998 Sauternes, Chateau Pineau du Rey,

1/
2

flaske

Smuk og intens ravgul farve. Duften er frisk med sødme og
nuancer af abrikos og figen. Smagen er blød med elegant
let sødme, tropiske frugter og en anelse fedme. Afsluttes
med en flot og lang eftersmag.

2011

Flaske

42,-

269,-

45,-

445,-

Quinta do Infantado, Late bottled vintage port
Tæt og mørk rubinrød farve i glasset. Dyb aroma med nuancer af
solbær, kaffe, blommer og chokolade. Smagen er intens og kraftfuld
med bløde smagsnuancer af boysenbær, solbær, chokolade og med
en snert af tannin i den let sødmefulde eftersmag.

