SKØNNE BOBLER
FRANKRIG

CAPRICE DE LUNE ROSÉ,
BEAUJOLAIS

GLAS

70,-

FL. 1/1

275,-

Frisk, frugtagtig og mousserende rosévin med en let
behagelig sødme.
ITALIEN

PROVERBIO, PROSECCO DOC 		
EXTRA DRY ORGANIC & VEGAN

HVIDVINE MED FLERE NUANCER
FEDELE, BIANCO, SICILIEN

GLAS

70,-

VENTA LA VEGA,
ADARAS LLUVIA, ALMANSA

80,-

TYSKLAND

RIFFEL, RIESLING TROCKEN, 		
RHEINHESSEN

FL. 1/1

375,-

Tør, charmerende og ukompliceret vin med eminent
friskhed, en underliggende mineralitet og mundvandsfremkaldende syre. Super sprød og dejlig tør.
USA

CHATEAU STE. MICHELLE, CHARDONNAY 400,- COLUMBIA VALLEY, WASHINGTON STATE

Kompleks vin med afrundede bløde kanter fra fadlagring ”sur lie” og integreret frisk og sprød frugt. Fed og
fadlagret vin til de mere fyldige retter.		

FL. 1/1

275,-

Fornøjelig økologisk vin, der tilbyder intense aromaer
af både citrusfrugter og tropiske frugtsmage. Perfekt
med skaldyr eller som aperitif. På den lokale drue
Cattarato.
SPANIEN

		

300,-

Vinen er meget blød på ganen og tilbyder forfriskende syrlighed med masser af frugtagtig smag som
æble, abrikos og bananer.

ITALIEN

HVIDVINE MED FLERE NUANCER

325,-

FRANKRIG

MAISON LOUIS JADOT, SAINT-ROMAIN		
BLANC, BOURGOGNE, CÔTE DE BEAUNE

500,-

Indbydende duft, med hvide blomster og lyse frugter.
Fyldig, kompleks og velafbalanceret, med en vedvarende syre og mineralitet. Fabelagtig hvidvin!!!

LÆKKER ROSÉVIN		
FRANKRIG

GLAS

FL. 1/1

Forfriskende ren, sprød og imødekommende vin med
et harmonisk samspil mellem druerne, der resulterer
i en smukt tæmmet tropisk frugt og en mundvandsfremkaldende syrlighed. Druerne er et mix af Sauvignon Blanc og Verdejo.

Det ultimative rosé-hit, der med sin super friske og
elegante smag har sikret den en enorm fanskare og en
række guldmedaljer.

USA

USA

PALE INK, RIESLING - COLUMBIA 		
VALLEY, WASHINGTON STATE

350,-

Rank og ren Riesling, hvor klassisk blid sødme forenes med en forbilledlig, rank frugtsyre. Fine noter
af hvide ferskner og mandariner. En vin til dem som
ønsker lidt sødme.

LA PETITE LAURETTE DU
MIDI, PAYS D’OC ROSÉ

70,-

STONE BARN, ZINFANDEL 70,ROSÉ, CALIFORNIEN 		

275,-

275,-

Forfriskende og diskret aroma af jordbær, kirsebær
og vandmelon, afrundes af en let frugtsyre. Rosé med
høj sødme.

RØDVINS FAVORITTER
ITALIEN

FEDELE, ROSSO, SICILIEN

GLAS

FL. 1/1

70,-

275,-

80,-

325,-

RØDVINS FAVORITTER
					GLAS

USA

CHATEAU STE. MICHELLE, 		

FL. 1/1

400,-

Tilgængelig rødvin med vidunderlig struktur, bløde
CABERNET SAUVIGNON - COLUMBIA
tanniner og pakket med røde bærfrugter i smagen. Et VALLEY, WASHINGTON STATE
blend på Nero d`avola, Merlot og Syrah
Meget indbydende og alsidig Cabernet, hvor vinmagerens fokus er silkebløde tanniner og flot struktur.
Fantastisk vin, som virkelig kan matche meget kød.
USA

STONE PEAK, ZINFANDEL,
CENTRAL VALLEY

Blød og fyldig rødvin med nuancer af anis, brombær
og peber. En vin med varme krydderier og en meget
afrundet smag uden skarpe kanter.
SPANIEN

VIÑA POMAL, RESERVA,
RIOJA, ALTA

90,-

375,-

En markant bouquet domineret af krydrede nuancer
af tobak, lakrids og vanille. Rund og god fyldig smag
med elegant og lang finish.

ITALIEN

FÈLSINA, CHIANTI CLASSICO -		
BERARDENGA, TOSCANA

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. Ægte klassisk
Italien…		

EN GOD AFSLUTNING		
FRANKRIG

ELEGANCE 43,06 NORD, 		
PINOT NOIR, VIN DE PAYS D’OC

375,-

500,-

FRANKIG

SYMPHONIE DE FLEURS

GLAS

FL. 1/1

60,-

300,-

75,-

400,-

Aromatisk bouquet af grapefrugt og ananas. Smagen
Elegant vin økologisk Pinot noir, med en medium
er sødmefuld og frugtagtig med noter af citrus, grønfyldig smag med toner af sorte kirsebær og et strejf af
ne æbler og ananas. Let sødlig men også dejlig frisk
læder, ristede kaffebønner og solbær. Nydes gerne let
kølig.
PORTUGAL
ITALIEN

TOMMASI, RIPASSO VALPOLICELLA - 		
IL SESTANTE, VENETO

400,-

Fyldig, afrundet vin med kirsebær, blomme nuancer
i smagen. Fantastisk Ripasso lavet på de bedste druer:
Corvina-Rondinella og Molinara

WARRE’S, OTIMA 10-YEAR
TAWNY, DOURO

Bouquet af moden frugt med en dejlig delikat og blød
smag med nuancer af nødder, mandariner og abrikoser. Altid et hit til desserten eller osten.
		

