
Mousserende

VEUVE D´ARGENT ROSÉ BRUT, FRANKRIG   365,00                
Ugni Blanc, Pinot Noir, Grenache, Gamay, Airen. Delikate toner af frugter og 
en god friskhed. Elegant, mineralsk og struktureret. Finishen er velafbalanceret 
med en god intensitet. Sprød og appetitgivende.

CREMANT DE BOURGOGNE BRUT, LOUIS BOUILLOT, FRANKRIG    398,00
Pinot Noir, Aligoté, Chardonnay, Gamay. En spændende druesammensætning 
giver den rette harmoni mellem struktur, frugt og finesse. En god mousse med 
fine, vedvarende bobler. Duften er umiddelbar og frugtrig, med nuancer af hvide 
ferskner og vilde blomster. I smagen er den tør, med god friskhed og fylde.

LLOBERETTA, SPANIEN, ALKOHOLFRI VIN          259,00

Hvidvine

RIESLING TRADITION, KUENTZ-BAS, ALSACE, FRANKRIG   215,00 380,00
Riesling. Meget aromatisk og ren med god balance, fylde og struktur.   
Riesling Tradition har en charmerende tørhed. Elegant Riesling. 

PINOT GRIS, LES PRINCES ABBES, SCHLUMBERGER, ALSACE, FRANKRIG          398,00
Pinot Gris. Ekstrem ren og delikat, med friskhed, koncentration og en smule 
røgethed.Frugtrig og kompleks med toner af kvæde, hvide ferskner og bagte æbler.

CHABLIS 1. CRU VAUCOPINS, CHÂTEAU DE VIVIERS, LUPÉ-CHOLET, FRANKRIG        498,00
Chardonnay. En flot mineralsk – nærmest flintagtig og blomsteragtig duft. Smagen 
er et studie i renhed og finesse. Den for området klassiske mineralske karakter er 
ikke til at tage fejl af – godt suppleret af delikat frugt og en meget fint afstemt syre.  

SANCERRE BLANC, DOMAINE BALLAND, LOIRE, FRANKRIG          428,00
Sauvignon Blanc. Tør, meget fyldig men samtidig meget frugtrig, præget af 
friskhed og finesse. Sarte nuancer af citrusfrugter, hyld og mandler. Meget 
harmonisk og stilfuld vin.

GRÜNER VELTLINER, STEIN, JURTSCHITSCHL, ØSTRIG, ØKOLOGISK     398,00
Grüner Veltliner. Rank, meget ren i stilen, en smule mineralsk. Intens karakter og 
god struktur. Klassiske toner af lindeblomst og grønne blade. 

VETTE DI SAN LEONARDO, DOLOMITI, ITALIEN          398,00
Sauvignon Blanc. Duften er ret klassisk Sauvignon Blanc, med en god kølighed og 
nuancer af hyldeblomst og stikkelsbær. Med lidt iltning får vinen rundere og mere 
”gullige” toner, med karakter af vilde blomster og citrusfrugter. Smagen er holdt i 
den stramme stil – ren tør, struktureret, og med god finesse til sidst. 

LA PLAYA, SAUVIGNON BLANC, CHILE 65,00 145,00 259,00

CHARDONNAY 18 EIGHTY NINE, BROWN BROTHERS, VICTORIA, AUSTRALIEN    365,00
Chardonnay. I duften finder man nuancer af ferskner, citrus, smør og vanille. Vinen 
er meget kompleks med god fedme og frugt men samtidig med en forfriskende 
sprødhed, som især kommer frem efter lidt tid i glasset.

CHARDONNAY, EBONY VALE, ALKOHOLFRI VIN         259,00

Glas 1/2 fl. 1/1 fl.



Rosévin

ROSÉ DE SYRAH, JEANNE GAILLARD, RHÔNE, FRANKRIG    360,00
Syrah. Det er en lækker, sprød og samtidig meget kompleks rosé 
med sarte toner af røde bær, lakrids og violer.   

Rødvine

CÔTES DU RHÔNE, PARALLÈLE 45, JABOULET, FRANKRIG   365,00                
Grenache Noir, Syrah. Ddybe, komplekse toner af krydderier, kirsebærsten og 
provencalske urter. Smagen har en flot tørhed, godt pakket ind i velour, med 
toner af bitter chokolade, engelsk lakrids og røde bær. Den slutter med en 
lækker kølighed som matcher krydderierne rigtig godt.

 
CHÂTEAU LES GIRAUDELS DE MILON, SAINT-EMILION, BORDEAUX, FRANKRIG  250,00 428,00                
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Vinen har en flot struktur og er meget 
harmonisk. Modnet på egefade i 18 måneder.

CLOS DE LUPÉ, BOURGOGNE, FRANKRIG   415,00                
Pinot Noir. Vinen har slottets klassiske Nuits-St.-Georges karakter af kirsebær, 
marcipan, vanille, peber. Meget helstøbt vin, som samtidig er yderst charmerende.

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, CHÂTEAU MAUCOIL, FRANKRIG, ØKOLOGISK   489,00                
Grenache, Syrah, Mourvedre, Cinsault. Delikat, med frugtrige toner og milde krydderier. 
Smagen er klassisk Châteauneuf med toner af mørk kirsebær, blommer og engelsk 
lakrids og milde krydderier til sidst. Den slutter med god velour og finesse samtidigt.

CHÂTEAU BATAILLEY, 5. CRU CLASSÉ, PAUILLAC, FRANKRIG   698,00               
Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc. Château Batailley, som blev 
klassificeret 5. Cru i den berømte klassifikation fra 1855, er familien Castéja og 
Bordeaux-firmaet Borie-Manoux’s flagskib.De 70% Cabernet Sauvignon giver både 
i duften og i smagen nuancer af solbær, og opholdet på træ giver toner af vanille og 
krydderier. Vinen har en god struktur og tørhed og samtidig en god frugtkoncentration, 
som giver harmoniske og afrundede toner.  

BARBERA D’ALBA PAOLINA, CA’ DEL BAIO, PIEMONT, ITALIEN   378,00                
Barbera. Vinen udvikler sig flot i glasset med toner af blommer, mørke kirsebær og friske 
mandler. Skønne nuancer af bær, krydderier, kardemomme og honningkager.

COSTA REGALE RIPASSO, VALPOLICELLA, ITALIEN  215,00 388,00                
Corvina, Rondinella, Molinara. Ripasso Costa Regale en meget sammensat vin, hvor man 
bliver ved med at opdage nye nuancer. Her finder man både toner af kirsebær, brombær, 
kaffe, chokolade, hasselnød, pomerans og syltede frugter, men også meget delikate og 
friske toner, som mere går mod det grønne. 

AMARONE DELLA VALPOLCELLA, CECILIA BERETTA, VENETO, ITALIEN   475,00                
Corvina, Rondinella, Molinara. Her kan man tale om frugtkoncentration, harmoni og finesse. 
En stor Amarone med klassiske nuancer af kirsebær, chokolade, lakrids og peber.

Glas 1/2 fl. 1/1 fl.



BRUNELLO DI MONTALCINO, GAJA, TOSCANA, ITALIEN   615,00               
Sangiovese Grosso. Klassiske nuancer af vilde roser, kirsebær, milde krydderier 
og en dejlig og velintegreret karakter af træ nuancer og en god tannin. Sødmefulde 
frugtnuancer af kirsebær, brombær.Engelsk lakrids og en ret kompleks karakter 
af skovbund, som næsten giver vinen et piemontesisk touch. 

LA PLAYA CABERNET SAUVIGNON, SPANIEN 65,00 145,00 259,00                

OCHOA RESERVA, BODEGAS OCHOA, NAVARRA, SPANIEN   398,00                
Zinfandel. Meget frugtrig med krydrede toner og en flot finish med nuancer af 
vanille og bløde tanniner. Karakter af mørke bær (sort kirsebær og hindbær).

ZINFANDEL LODI, CLINE CELLARS, CALIFORNIEN, USA   378,00                
Zinfandel. Meget frugtrig med krydrede toner og en flot finish med nuancer af 
vanille og bløde tanniner. Karakter af mørke bær (sort kirsebær og hindbær).

CABERNET SAUVIGNON, EBONY VALE, ALKOHOLFRI VIN         259,00

MALBEC ULTRA, KAIKEN, MENDOZA, ARGENTINA   398,00                
Malbec. Duften er domineret af bær som blåbær og moden blomme, men der er også 
krydrede noter af rosmarin og sort peber. I smagen finder man primært mørk frugt, 
men også chokolade, tobak og vanilje. Der en vin i flot balance, som rundes af med 
bløde, fine tanniner og god markeret syre, der giver en glimrende og lang eftersmag.

PINOT NOIR, KONRAD, MARLBOROUGH, NEW ZEALAND ØKOLOGISK   450,00                
Pinot Noir. I duften finder man nuancer af blommer, mørke bær (modne kirsebær), 
læder og roser. De samme toner kommer også frem i smagen, hvor vinen afslører 
en god struktur men samtidig en delikat og sprød karakter.

SHIRAZ, BASS RIVER, AUSTRALIEN   360,00                
Shiraz. I duften finder man mørke bær som solbær og blåbær og et strejf af chokolade 
og hvid peber. I smagen er der masser af moden, mørk frugt som kirsebær og blomme, 
mocca og diskret fadpræg, hvor de bløde tanniner giver en fin balance og eftersmag.

Glas 1/2 fl. 1/1 fl.



 Dessertvin

SAUTERNES, GRANDS TERROIRS, DOURTHE, BORDEAUX, FRANKRIG   445,00                
Her findes komplekse toner af syltede frugter, akacie og honning. Afrundet, god 
velour. Intens frugt samt kødfuldhed. En meget lækker, frisk og kompleks Sauternes.   

MOSCATEL LATE HARVEST, BODEGAS OCHOA, NAVARRA, SPANIEN 50 CL.  375,00                 
Moscatel de Grano Menudo. En fantastisk frisk og sprød sødme i både duft og smag 
og virker utroligt harmonisk. Den balance, man finder mellem sødme, frugt og finesse, 
er ganske enkelt enestående. 

PORTO WHITE, RAMOS-PINTO, DOURO, PORTUGAL 68,00  398,00                
Viozinho, Rabigato, Codega, Arinto. Som alle andre Portvinshuse producerer 
Ramos Pinto også hvid portvin. Det er nuancer af citrusfrugter, tørrede frugter, 
honning og modne eksotiske toner, som dominerer i Porto White fra Ramos Pinto.

COLLECTOR PORT, RAMOS-PINTO, DOURO, PORTUGAL 68,00  398,00                
Touriga Nacional, Touriga Francesa, Barroca og Roriz. Collector Porto Reserva er en 
portvin af Ruby-typen med en dejlig mørk og brillant farve, aromaer af brombær, 
kirsebær, figner og blommer og en smag, hvor man virkelig fornemmer nuancer af 
peber og koncentrerede toner af modne mørke frugter. Vinen er ufiltreret inden 
aftapning for at bevare alle dens dejlige nuancer og dens frugtkarakterer.

2013 LATEBOTTLED VINTAGE, RAMOS-PINTO, DOURO, PORTUGAL 89,00  548,00                
Touriga Nacional, Touriga Franca, Sousão. God finesse og harmoni, samt god 
struktur. Kompleks, med nuancer af igen modne, mørke bær samt krydderier, 
mørk chokolade og krusemynte. Som altid hos Ramos Pinto er Late Bottled Vintage 
hverken kuldebehandlet eller filtreret for ikke at forstyrre vinens sarte frugtbalance.

2009 VINTAGE QUINTA ERVAMOIRA, RAMOS-PINTO, DOURO, PORTUGAL  178,00  1398,00                
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca.  I duften er det meget modne toner 
af solbær, brombær og blommer, som kommer frem. I smagen har 2009 en god 
friskhed og harmoni først, men den vokser hurtigt i velour og struktur, med nuancer 
af modne, mørke bær, krydderier, mørk chokolade og hvidpeber.

Glas 1/2 fl. 1/1 fl.


