
Vinkort

Dessertvine

Asti Dolce, Fiorelli
Toso, Piemonte, Italien 

Vinen byder på eksotiske nuancer af honning, akacieblom-
ster, mirabeller og modne blommer, men den har samtidig 
en god struktur og masser af friskhed. Det er en meget char-
merende og delikat vin

325,- 

Brachetto Dolce, Fiorelli
Toso, Piemonte, Italien 

Brachetto har en flot rosafarve. I duften finder man nuancer 
af roser, blåbær og andre små skovbær. I smagen er vinen 
sødmefuld men med god friskhed. Charmerende, perlende 
dessertvin.

375,- 

Late Harvested Muscat 
Brown Brothers, Victoria, Australien

Dufter af sommer, solskin og eksotiske frugter. Smagen har 
god fedme, er meget fyldig og besidder stor friskhed. Det er 
lige som at bide i en klase af modne og saftige druer! Læk-
ker Muscat.  

Glas 59,-    295,-

Ruby Port
Ramos Pinto. Douro, Portugal

Flot Ruby med den klassiske, mørke, rubinrøde farve for 
en denne type portvin. Vinen har en god fylde og en meget 
harmonisk karakter med charmerende nuancer af kirsebær, 
hindbær og blommer.

Glas 59,-    325,-  



Mousserende

Cava Brut, Vega Medien, Økologisk
Union Vinicola del Este, Valencia, Spanien

Lysgylden farve med små, livlige og vedvarende bobler. 
Duften er umiddelbar og frugtrig med nuancer af hvide 
blomster, citrusfrugter og grape samt en smule ferskner. 
Smagen er frisk og elegant med en god frugtsødme.

299,- 

Brut Reserve
Champagne Jean Vesselle, Frankrig

En kraftig champagne med meget åbne frugtrige aromaer 
i duften. I smagen fornemmer man en lækker, delikat og 
subtil karakter, som på trods af vinens styrke efterlader et 
indtryk af frugtrighed, blødhed og finesse.

Halv fl. 345,-     595,- 

Zibibbo Rosa
Brown Brothers, Victoria, Australien

Zibibbo er en utrolig flot, pink, perlende vin. Dens smukke 
pink farve gør den allerede festlig i glasset. I både duften og 
smagen finder man skønne, friske toner af jordbær, vand-
melon, blommer, ferskner og abrikoser. 

379,- 

Rødvine

Crianza 
Bodegas Luis Cañas, Rioja, Spanien

I næsen finder man balsamiske noter, fine nuancer af sol-
bær og blomme og et strejf af vanilje fra fadene. Flot, ren 
frugt, krydrede aromaer og subtilt fadpræg. Det er en kom-
pleks og velstruktureret vin med en flot finish.

450,-

Old Vines Zinfandel
Cline Cellars, Californien, USA

Meget frugtrig vin med karakterer af modne bær og med 
lækre, krydrede toner samt en flot finish med nuancer af 
vanilje og bløde tanniner. En god struktur og sprødhed giver 
den samtidig god nerve og harmoni.  

425,-  

Malbec Estate
Kaiken Wines, Mendoza, Argentina

Intens, rubinrød farve. Fin frugt, florale aromaer og mørke 
bær. I smagen går den modne frugt igen, akkompagneret 
af kaffe- og chokoladenoter. Den fint doserede syre og de 
runde og elegante tanniner giver en flot finale. 

350,- 

Pinot Noir Limited Edition
Montes, Casablanca Valley, Chile

Flot harmoni mellem frugt og kompleksitet. Kølig og aroma-
tisk stil, som gør vinen meget appetitgivende I eftersmagen 
slutter den med god fylde, delikate krydderier og nuancer af 
violer, kirsebær og jordbær. 

425,- 

Shiraz, Bass River
Australien

Dyb, mørk, rubinrød farve. I duften finder man toner af 
blommer, brombær, solbær og peber. I smagen er vinen flot 
afrundet, med god velour og struktur og – igen – nuancer af 
mørke bær. Den slutter fyldigt og med god finesse.  

Glas 65,-    275,-



Hvidvine

Romeo & Juliet Passimento
Famiglia Pasqua, Veneto, Italien - Vi anbefaler

Vinen har en fin strågul farve. Duften er intens og aroma-
tisk med citrus, mandler og fersken. I smagen går de samme 
elementer igen samt nektariner og abrikoser og et snert af 
sødme. Blød og cremet med en frisk og velbalanceret finish.

350,- 

Riesling
Hubert Beck, Alsace, Frankrig

Vinen har en flot lysgylden farve og i duften finder man fri-
ske og aromatiske nuancer af citrusfrugter, citron og solbær. 
I smagen har vinen en god fedme og struktur men samtidig 
en flot renhed og harmoni.

350,- 

Chablis Saint Martin
Domaine Laroche, Bourgogne, Frankrig

Vinen har en flot lysgylden farve og i duften finder man fri-
ske og aromatiske nuancer af citrusfrugter, citron og solbær. 
I smagen har vinen en god fedme og struktur men samtidig 
en flot renhed og harmoni.

595,- 

Pinot Grigio, Økologisk
Fidora, Veneto, Italien

Lækre, aromatiske nuancer af vilde blomster, grønne æb-
ler og citrusfrugter. Man fornemmer allerede en god tørhed, 
sprødhed og finesse i glasset, og med lidt iltning kommer 
der mere komplekse, dybere, mineralske toner.

325,-

Rødvine

Romeo & Juliet Passimento
Famiglia Pasqua, Veneto, Italien - Vi anbefaler

Intense aromaer af røde bær og krydderier. Smagen er kød-
fuld og velouragtig, med lækre toner af blommer, moreller 
og mørke bær. Eftersmagen er flot afrundet med god frugt-
sødme samt en god tannin. Lækker og sødmefuld.

350,- 

Côtes-du-Rhône Biographie, Økologisk
Paul Jaboulet Aîné, Rhône, Frankrig

Lækre nuancer af krydderurter og milde krydderier (bl.a. 
hvidt peber). I smagen komplekse, kølige nuancer af hind-
bær og ribs, men også en smule mørkere toner af lakrids og 
bitter chokolade. 

395,- 

Primitivo I Tratturi 
Feudi di San Marzano, Apulien, Italien

Meget aromatisk i duften med toner af blommer og kirsebær 
men også krydrede nuancer af engelsk lakrids. Smagen er 
nem og frugtrig først, men udvikler sig mere kompleks med 
toner af krydderier og syltede bær. Meget harmonisk. 

325,-

Ripasso Costa Regale 
Cantine Lenotti, Veneto, Italien

En meget sammensat vin, hvor man bliver ved med at op-
dage nye nuancer. Her finder man både toner af kirsebær, 
brombær, kaffe, chokolade, hasselnød, pomerans og syl-
tede frugter, men også meget delikate og friske toner. 

395,-

Amarone Classico 
Cantine Lenotti, Veneto, Italien

lavet på områdets klassiske druer Corvina, Rondinella og 
Oselata. Farven er let tagstensrød. Vinen har en meget ete-
risk og eksotisk duft. Smagen er ”varm” og velouragtig med 
en charmerende friskhed til sidst.

499,-



Rosévine

Vega Libre Rosado
Bodegas Murviedro, Utiel-Requena, Spanien

Vinen har en flot, blank, pink farve. Duften er aromatisk og 
umiddelbar, med nuancer af jordbær, hindbær og lidt grape-
frugt. Smagen er tør, frugtrig og sprød, meget appetitgiven-
de. Super charmerende.

Glas 60,-    295,- 

Portal Rosé, Økologisk
Celler Piñol, Terra Alta, Spanien

Friske og aromatiske toner af jordbær, hindbær og ribs. I 
munden virker vinen kraftigere og mere struktureret med 
god frugtsødme og nuancer af modne bær. Vinen er sprød 
og med god balance mellem tørhed, frugt og struktur.

350,- 

Chiaretto Bardolino Classico
Cantine Lenotti, Veneto, Italien

Spændende og kompleks rosé med et meget brillant rødligt 
skær. I duften finder man nuancer af friskplukkede ferskner 
og blommer, og i smagen en sart friskhed og en finesse, 
som harmonerer med druernes krydrede og frugtrige toner.

325,-

Hvidvine

Chardonnay, Bass River
Australien

Nuancer af ferskner, grapefrugt, ananas og mere eksotiske, 
modne toner af mango og passionsfrugt. I smagen er vinen 
ganske liflig og ren i stilen, med nogle af de samme nuancer 
som i duften samt grønlige toner af æbler og hvide ferskner.

Glas 65,-    275,-  

Sauvignon Blanc, Gravel & Loam
Australien

Aromatiske nuancer af græs, lime og hvide, vilde blomster. 
I smagen kommer der nuancer af hvid melon, tropiske frug-
ter og en mineralitet, som giver vinen en utrolig balance 
mellem tørhed og frugtrighed. vinen slutter elegant og frisk. 

295,- 

Chenin Blanc
Simonsig, Stellenbosch, Sydafrika

God sødme med eksotiske toner (melon, æbler, kiwi, grape 
og blomster) samt en flot sprødhed, som giver vinen en god 
balance mellem friskheden og sødmen. Duft- og smagskon-
centrationen er meget stor. 

295,- 


