Champagne
				

		
		

		

		

1/2 fl.

1/1 fl.

Brut Premier, Champagne Louis Roederer, Reims 				 398,-		698,Her finder man eksotiske karakterer af honning, vanille, mandler
og ristet brød og samtidig en delikat og kompleks finish. En meget
spændende blanding af kraft, fyrighed og blødhed.

Carte Blanche Champagne Louis Roederer, Reims 					 698,Carte Blanche er helt klart mere markeret af de ældre reserve vine,
end en Brut Champagne er det, men vinen har samtidig Roederers
kompleksitet og struktur.

Andre mousserende
		

Kaapse Vonkel, Simonsig Estate, Stellenbosch, Sydafrika

			 398,-

Frisk stil med en god sprødhed og umiddelbar frugt, som gør vinen
utrolig charmerende. Samtidig byder Kaapse Vonkel på en god struktur og fylde, noget som sammen med vinens diskrete rugbrødskarakter i duften, faktisk gør den meget ”champagne”-agtig.

			

		

De Nit Brut Rosé, Raventos i Blanc, Conca del Riu Anoia, Spanien			498,I duften finder man toner af wienerbrød, hasselnødder og en sart
aroma af hindbær til sidst. I smagen er den frisk og sprød, med en
god balance mellem tørheden og frugten og god kompleksitet i
eftersmagen.

Hvidvine
			

Husets vin

		

Casa di Vanna Cantine Lenotti, Veneto, Italien 		

		

En meget delikat, forfriskende tør vin med en lækker frugtsødme
og nuancer af ferskner, æbler og vilde blomster.

Glas

1/2 fl.

1/1 fl.

65,- 148,-		278,-

Frankrig
		

Pinot Gris Les Princes Abbés, Schlumberger, Alsace 			 198,-			338,-

		

I duften er vinen ektrem ren og delikat, med friskhed og koncentration
og samtidigt også en smule røget til sidst. Smagen er meget frugtrig og
kompleks, med toner af kvæde, hvide ferskner og bagte æbler.

		

Chablis, Château de Viviers, Lupé-Cholet, Bourgogne 			 228,-			368,Chablis Château de Viviers er en meget karakterfuld vin med en flot,
let, grønlig farve. Den har områdets typiske aromatiske og frugtrige
bouquet, med masser af delikate nuancer (citrusfrugter, hvide blomster).

Tyskland
		

Riesling RK, Kesselstatt, Mosel-Saar-Ruwer 		

85,- 178,-		298,-

Renhed, mineralitet, finesse og balance. I næsen en behagelig frugtsødme med nuancer af citrus, honningmelon og hvide ferskner. Smagen er
frisk og frugtrig med et let eksotisk strejf. Halvtør til tør.

USA
		

Viognier, Cline Cellars, Californien 					 298,Viognier California har en flot, lys, gylden farve med grønlig skær.
I duften finder man klassiske nuancer af abrikos, fersken og citrusfrugter. Smagen er meget fyldig, en smule eksotisk og frisk og sprød.

Hvidvine
			

Chile

		

Sauvignon Blanc Reserva, Viña Echeverria, Curicó Valley

		

Klassisk chilensk Sauvignon Blanc med sprødhed, delikate aromaer
af græs og hyldebærblomst i duften og lækre nuancer af citron, grape
og grøn peberfrugt i smagen.

Glas

1/2 fl.

1/1 fl.

75,- 168,-		278,-

Sydafrika
		

Chardonnay, Simonsig Estate, Stellenbosch 			
		
398,I duften mødes man alle Chardonnaydruens fortræffeligheder. Her
finder man citrustoner, lime og appelsinskal, men også mere eksotiske toner som muskatnød, krydret vanilje og hasselnødder. Alle
disse indtryk videreføres på fineste vis i smagen, hvor vinen viser sin
renhed og elegance.

Rosévine
			

		

Frankrig

Domaine Montrose rosé, Côtes-de-Thongue 		

85,- 178,- 298,-

Sammensætningen af druesorterne Grenache og Syrah, giver saft,
frugt og umiddelbarhed og harmonerer fint med Cabernet Francdruen, som giver koncentration og rygrad. Charmerende nuancer
af røde bær som hindbær, jordbær og en sart aroma af ferskner.
Smagen er let og harmonisk, med god balance mellem frugtsødme
og friskhed og dejlige, friske, eksotiske krydderier i eftersmagen.

Spanien
		

Rosado Lagrima, Bodegas Ochoa, Navarra 					 278,-

		

Delikate nuancer af kirsebær og hindbær. Allerede i duften har vinen
en god mineralitet, noget som bliver bekræftet i smagen og harmonerer fint med strukturen og frugtsødmen. Eftersmagen er fyldig og
charmerende.

		

Rødvine
			

Husets vin

		

Colle Forte, Cantine Lenotti, Veneto		

		

En usædvanligt spændende vin med masser af farve og fedme i glasset
og en krydret, lidt mørk og kompleks duft.

Glas

1/2 fl.

1/1 fl.

65,- 148,-		278,-

Frankrig
		

Château Les Giraudels de Milon, Grand Cru Saint-Emilion 			 219,-		398,Mørk og dyb, rød farve. Duften er meget intens og frugtrig, og smagen er meget kompleks og samtidig velouragtig blød, noget som er
typisk for Château Les Giraudels de Milon.

		

Bourgogne Rouge ”Les Ursulines”, Jean Claude Boisset 					338,Laves på druer fra Côte-de-Nuits i det nordlige Bourgogne.
Mørkerød farve med lilla skær. I smagen er vinen mere delikat end
kraftig, med en god balance mellem frugtsødme og struktur.

Italien
		

Ripasso Costa Regale, Valpolicella Classico Superior 		 85,- 198,-		338,Costa Regale har en dyb, rubinrød farve og en både intens og delikat
bouquet med en nuance af træ. I smagen er vinen meget koncentreret med en god fedme og samtidig med blødhed og finesse.

		

Brunello di Montalcino, Rio Cassero 					 498,Vinen har en blød og afrundet karakter og samtidig meget frugt og
elegance, med en god dybde og koncentration. Man finder Caparzo’s
typiske nuancer af peber, kirsebær og marcipan, men det er dog
finessen og frugten som kommer frem til sidst, med sarte nuancer
af vilde bær.

Rødvine
			

Spanien

Glas

1/2 fl.

1/1 fl.

		

Reserva Selection de la Familia, Bodegas Luis Canas, Rioja		
		
498,-

		

Krydrede toner, røde kirsebær, lidt eukalyptus i duften, med toner af
vanilje fra de amerikanske fade. I smagen skjuler vinen absolut ikke
sin oprindelse, med god velour, bid, fylde og krydderier (hvid peber)
og masser af mørke bær.

USA
		

Zinfandel, Cline Cellars, Californien 					 298,Vinen har karakter af mørke bær (sort kirsebær og hindbær) i duften. I smagen er vinen meget frugtrig med krydrede toner og en flot
finish med nuancer af vanille og bløde tanniner.

Chile
		

Carmenère Reserva, Viña Echeverria, Curicó Valley 		 75,- 178,-		288,Modne nuancer af sorte moreller og solbær samt krydrede toner af
peber. Smagen er meget kødfuld med velouragtige nuancer af syltede
blommer og brombær. Afrundet vin med delikat og sprød eftersmag.

Argentina
		

Malbec Reserva, Kaiken, Mendoza 		
		
298,Fin frugt, florale aromaer og mørke bær som solbær. I smagen går
den modne frugt igen, akkompagneret af kaffe- og chokoladenoter.
Det er en blød, velbalanceret vin, hvor den fint doserede syre og de
runde og elegante tanniner giver en flot afslutning.

Sydafrika
		

Tiara, Simonsig Estate, Stellenbosch 					 428,Aromaer af brombær og solbær med toner af ristede nødder, vanille
og kanel. Vinen er lavet på Cab. Sauvignon, Merlot, Petit Verdot og en
smule Cab. Franc. Frugtrig med nuaner af syltede bær og flot tannin.

Dessertvine
			

Frankrig

Glas

1/2 fl.

		

Château de Rayne Vigneau 1. Cru Classé, Sauternes		 		 398,-

		

Dyb med toner af honning, ferskner, vanille og citrus. I smagen har
vinen en god sødme, friskhed, struktur og med et godt bid. God finesse og fantastisk harmoni mellem det eksotiske og det friske.

1/1 fl.

Italien
		

Fiorelli Dolce, Toso, Asti, Piemonte 					 298,Her finder man eksotiske nuancer af honning, akacieblomster, mirabeller og modne blommer, men vinen har samtidig en god struktur
og masser af friskhed. Det er en meget charmerende og delikat vin.

Spanien
		

MdO, Bodegas Ochoa, Navarra 		 85,-			
348,Vine er lavet på senthøstede druer. Fantastisk blomsteragtig Muscatbouquet. Smagen har god fedme, er meget fyldig og besidder stor
friskhed. Delikat og let sødmefyldt.

Portugal
		

2011/13 Late Bottled Vintage, Ramos Pinto 		 95,-			
458,Flotte og delikate aromaer af modne, røde frugter, chokolade og en
smule træ. Meget struktureret med bløde og harmoniske toner. Man
kan fornemme en masse frugtkoncentration.

