Vinkort

MOUSSERENDE
Brut de Charvis Cremant Blanc
Paul Delane Blanc Brut
Duften er meget charmerende med
tydelige fornemmelser af gule æbler
og ristet brød. Vinen fremstår dejlig
fyldig og sprød med en nærmest
opløftende frisk syre.

HVID
365 kr.

Prosecco Era Organic
DOC, Veneto Økologisk dyrket.
Flot mousse i glasset, som straks
følges op af en skøn duft af æbler,
pærer og mandel. Behagelig tør og
med god fylde.

95 / 395 kr.

Lambrusco Reggiano Rosato
sweet DOC
Lige så charmerende og sødmefuld
som man kan ønske sig af en
Lambrusco.

59 / 345 kr.

Deutz Brut Classic
Non Vintage, Champagne
Champagne Deutz.
Flot gylden farve med et grønt skær.
Frisk og blomsteragtig duft med
mandelaroma. Ren og rig smag.
Ekstremt elegant finish, som
fuldendes af en let perlen.

995 kr.

Percheron Chenin/Viognier
Cape Sydafrika
Vinen er et blend af Chenin Blanc og
Viognier. En fortræffelig duo hvor
Viognier blødgør den friske syre fra
Chenin-druen. Meget aromatisk med
fornemmelser af pære, passionsfrugt
og hvide blomster.

65 / 295 kr.

Sauvignon Blanc
Vin de France, LoireEric Louis
En lille sancerre. Duften er yderst
klassisk med toner af stikkelsbær,
grønne æbler, nyslået græs og
citrusfrugt. Smagen er forfriskende
med en flot høj syre samt en let
mineralitet

75 / 450 kr.

Chardonnay, Macon Uchizy Villages
AOP, Côte Mâconnaise, Bourgogne
Gerald Talmard
Skøn duft af blomster, modne pærer
samt lidt citrus. Pivfrisk og mineralsk
vin med masser af ren Chardonnaydrue og antydninger af grønne æbler.

75 / 450 kr.

Riesling, AOP, Alsace Eschbach79 / 485 kr.
Dornstetter
Dejlig og typisk liflig Riesling med
en frisk og elegant drueduft. Smagen
er tør og fint fyldig med både karakter
og friskhed.
Grüner Veltliner Urban
85 / 525 kr.
Kremstal østrig ,Lesehof Stagård
Økologisk dyrket.
Skøn og indtagende duft af gule æbler,
modne pærer, lidt citrus og mineralske
toner. Vinens ødmefulde toner bakkes
flot op af en forfriskende frugtsyre.

Vinkort

ROSE
Castillo de Jumilla Rose
Jumilla, Spanien Bodegas Bleda
Frisk med en karakteristisk duft
af frisk frugt, jordbær og hindbær.
Smagen er livlig og frisk med flot
balance og sødme.
Viranel Trilogie Rose
AOP, Languedoc, frankrig Domaine
Viranel
Masser af lækker og indbydende
frugt i duften med nuancer af friske
hindbær, skovjordbær, brombær og et
lille touch af solbær. I smagen er vinen
blød og fyldig med masser af bær og
en sprød syre.

59 / 295 kr.

395 kr.
Barbera d´Alba
95 / 585 kr.
DOC, Barolo G.D. Vajra
Duften er generøs med toner af bær,
blommer, mørke kirsebær og tørrede
urter.Smagen er fyldig med en
forfriskende syre, der giver vinen en
god balance.

RØD
Delbeaux Cabernet
69 / 495kr.
Sauvignon Pays d’Oc, Sydfrankrig
Cabernet Sauvignon fra det varme
Languedoc-Roussillon. Duften er fyldt
med vilde bær og et elegante strejf af
krydderier. Smagen tilbyder masser af
brombær, mørke kirsebær og solbær.
Vinding Anduco Malbec
Mendoza - Hans Vinding-Diers
Argentina.
Saftig og indbydende Malbec,
Farven er dyb mørkerød og flot
duftende af brombær, mokka, mørk
chokolade og så lidt fine kølige toner
af mint. Eftersmagen er let krydret,
fyldig og med en frugtrig finish.

Percheron Shiraz/Mouvedre
59 / 295 kr.
Cape syafrika
Mørke bær, chokoladenoter og
krydderier. Her er tale om en vinøs
vin, og den kraftfulde karakter og de
solmodne mørke frugter giver vinen en
lang og fyldig eftersmag.

75 / 495 kr.

Il Piccolo IGT, Sicilien Peter Vinding- 95 / 625 kr.
Diers Montecarrubo
Duften har toner af brombær, blåbær
og vilde krydderurter. Smagen er tæt
med flotte modne tanniner og en flot
medium plus syre, der sammen med
den beherskede alkohol giver en
flot balance og kølighed.
Soldiers Block Shiraz
60 / 285 kr.
Victoria Australien.
Aromatisk med lyse frugtige nuancer
af kirsebær, brombær og et hint af
vanilje. Vinen er både frisk, med
god syre og super saftig. Frugten er
pakket pænt ind i elegante silkebløde
tanniner. Der bliver tilføjet 5% Malbec
i blended for at give ekstra strukturel
punch og power.
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RØD
Parker Station Pinot Noir
Santa Barbara, USA Fess Parker
Duften har nuancer af jordbær,
kirsebær, krydderier, læder og mynte.
Smagen er elegant med en let, men
vedvarende eftersmag og et diskret
strejf af sødme.

DESSERTVIN
85 / 495 kr.

Solensis IGP, Pays d’Oc
75 / 495 kr.
Gerard Bertrand, Frankrig
Økologisk dyrket. Solensis er et
klassisk blend på Syrah og Grenache.
Mørke kirsebær og brombær med
noter af lakrids. Kraftig smag med god
afsluttende syre.

Moscato d’Asti Fiocco di Vite
50 / 325 kr.
DOCG, Asti, ItalienFiocco di Vite
Let mousserende og sødmefyldt med
umiddelbare noter af ananas, ferskner,
mandariner og abrikoser i smagen.
Graham’s 10 Years Old Tawny
95 / 695 kr.
Douro W.& J. Graham & Co.
Mørkerød med et let brunligt skær
i kanten. Duften har nuancer af
tørrede figner, krydderurter og mørk
chokolade. Smagen er flot fyldig og
kraftig.

