
Champagne 1/2 fl. 1/1fl.

Frankrig
Nicolas Feuillatte, Brut - Réserve Champagne
Chouilly /Halvtør & frisk ...............................................................288,- 595,-
Elegant og lækker Champagne med klassiske Champagne-noter 
af toast, sprøde, grønne æbler og citrus.

Mousserende vin
Italien
Fascino, Prosecco /Halvtør & let sødlig ..................................................  385,-
Økologisk Prosecco med en ren duft typiske Prosecco-noter af akacieblomst.
Smagen fyldig og frugtagtig med nuancer af grønne æbler og marcipan.

Spanien
Raimat, Cava - Chardonnay Brut, Catalonien /Kraftigt & tør ..............  439,-
Tør elegant Cava med mange fine små bobler.



Hvidvin Glas 1/2 fl. 1/1fl.

Chile
La Playa, Sauvignon Blanc - Estate Bottled
Curicó Valley /Aromatisk & halvtør ................................. 65,- 175,- 259,-
Lækker, saftig og enormt frisk Sauvignon Blanc - ren og blank 
vin med smag af hyldeblomst, citron og ananas.

Frankrig
Bestheim, Pinot Gris - Fourmidable, Alsace /Sødlig & frisk .   438,-
Smagen er lettere fyldig, nydeligt afrundet og afbalanceret, med en lang og 
forfriskende eftersmag og aromaer af abrikos, honning og afdæmpede røgnoter.

Bestheim, Riesling - Fourmidable, Alsace /Tør & frisk ........   395,-
I smagen er det vinens forfriskende syre, der slår tonen an, med en 
middel fylde, en elegant og tæmmet eksotisk frugt samt underliggende 
mineralske noter.

Sensas, Chardonnay, Languedoc /Fyldig & halvtør ...............  188,- 335,-
Fyldig, let fadlagret vin med nuancer af fersken, abrikos og ananas. 



Hvidvin  1/1fl.

Frankrig
Maison Albert Sounit, Rully Blanc - Les Saint-Jacques
Bourgogne, Côte Chalonnaise /Fed & cremet halvtør .............   575,-
Meget delikat og en smule mineralsk duft med toner af flint og vanille. 
Sprød og struktureret men samtidig meget frugtrig. Eftersmagen er meget 
lang med en flot karakter af ”crême brûlée” og igen mineralske toner. 

Domaine Bernollin, Bourgogne Blanc - Sous la Roche
Bourgogne, Côte Chalonnaise /Fyldig & tør .........................   425,-
Blomsterrig bouquet med mineralske toner og en fin sprød syre 
- i duften findes hvide blomster og et snert af citrus og abrikos. 

Jean Pabiot, Sancerre - La Merisière, Loire /Aromatisk & tør   478,-
La Merisière har en strågul farve, typisk Sancerre-bouquet af 
citrusfrugter som fersken og mango. Smagen er tør, frisk og fyldig 
med nuancer af pære og grønne æbler.

Italien
Pighin, Collio - Pinot Grigio, Friuli /Tør & frugtrig ..............   418,-
Noter af fersken og æble - vin med ekstraordinær flot harmoni.



Hvidvin   1/1fl.

New Zealand
Sherwood, Stratum - Sauvignon Blanc, Waipara /Halvtør & eksotisk  398,-
Klassisk koldklima vin, med distinkte stikkelsbærnoter og tropisk 
frugt, med en forfriskende og mundvandsfremkaldende frugtsyre. 

Tyskland
Schwedhelm, Riesling - Trocken - Zellertal, Pfalz /Tør & frisk  428,-
En herlig tør og rank vin, med alle Riesling-druens klassiske dyder. 
Bouqueten lokker med tropiske noter og sarte antydninger af kalk. 
Smagsmæssigt byder den på en forfriskende og mundvandsfremkaldende
syre, ledsaget af en velafstemt Riesling-frugt. 

USA
Noble Vines, 446 Chardonnay, Californien
Monterey /Fyldig & frugtrig ....................................................   448,-
Forfriskende aromaer af æbler, abrikoser og ananas. 
Halvfyldig vin med en let cremet smag.

Østrig
Domäne Wachau, Grüner Veltliner - Smaragd
Wachau /Halvtør & frisk ........................................................   438,-
Fyldig halvtør vin med toner af grapefrugt og pærer.



Rosévin  1/2 fl. 1/1fl.

Frankrig
Château d’Esclans, Whispering Angel
Côtes de Provence /Frugtrig & halvtør ....................................  288,- 458,-
Silkeagtig sommerdrøm og kendt som verdens mest populære rosé. 
Frisk, floral og crémet rosé med den reneste smag af højrøde jordbær, 
friske hindbær og lyse kirsebær.

Italien
Umberto Cesari, Iove - Rosé, Emilia Romagna /Sødlig & frisk syre  398,-
Frugtagtig, medium fyldig, læskende rosévin- med kirsebæragtige 
nuancer fra Sangiovese-druen der bliver afrundet flot af Merlot-druens 
strejf af blomme. 



Rødvin Glas 1/2 fl. 1/1fl.

Argentina
Finca Sophenia, Synthesis Malbec
Tupungato /Meget kraftig & tør ..............................................   458,-
Sødmefuld, generøs vin, der udfolder sig utrolig flot med dyb, 
koncentreret frugt og lang, elegant eftersmag. Seriøs og flot vin. 

Australien
Peter Lehmann, Clancy’s Red, Barossa Valley /Halvtør & fyldig  398,-
Bouquet med nuancer af chokolade, modne blommer og violer 
samt en frugtfyldig og afbalanceret smag.

Chile
La Playa, Cabernet Sauvignon - Estate Bottled
Colchagua Valley /Fyldig & blød ...................................... 65,- 175,- 259,-
En fyldig og frugtrig vin med en flot mørkerød farve og en 
behagelig bouquet, med spor af solbær.



Rødvin  1/2 fl. 1/1fl.

Frankrig
Château du Vieux Guinot - Grand Cru
Bordeaux, Saint-Emilion /Fyldig & moden .............................  288,- 428,-
Fyldig, moden vin med vanille, kakao og kirsebær.

Boutinot, Les Coteaux - Côtes du Rhône Villages
Rhône /Frugtrig & halvtør .......................................................   395,-
Smidig, dyb og ekspressiv rødvin med kirsebærpræg 

Maison Albert Sounit, Mercurey Rouge - Vieilles Vignes
Bourgogne, Côte Chalonnaise /Fyldig & halvtør ...................   598,-
Frugtrig bouquet med noter af kirsebær og brombær og et fint 
varmt krydderi (hvid peber). Fyldig og afrundet vin.

Domaine Bernollin, Bourgogne Rouge - Les Corbaisons
Bourgogne, Côte Chalonnaise /Frugtrig & halvtør .................   428,-
Kompleks og harmonisk - med masser af sprødhed og frugtkarakter.



Rødvin Glas  1/1fl.

Italien
Umberto Cesari, Liano - Sangiovese/Cabernet Sauvignon
Emilia Romagna /Kraftig & fadpresset ....................................   468,-
Smagen er godt struktureret, blød og fyldig med en meget lang 
eftersmag, der slutter med et sødmefuldt strejf af frugt fra Sangiovese.

Zenato, Ripassa Valpolicella Ripasso Superiore
Veneto /Kraftfuld & tør ..........................................................   438,-
En vin der tager det bedste fra begge verdener: Valpolicellaens 
intense kirsebærnoter og ranke struktur, kombineret med 
Amaronens intensitet, dybde, blomme og krydderi.

Verbena, Brunello di Montalcino Riserva
Toscana /Mellemfyldig & tør ...................................................   788,-
Brunello Riserva som er dyb, med noter af vilde urter, viol, krydderi, 
rabarber og til den lidt kødfulde men absolut pikante side. Enormt 
flot finish og efterklang.

Marziano Abbona, Barbaresco, Piemonte /Kraftig & tør ......   488,-
En meget struktureret Barbaresco med elegante frugttoner i eftersmagen.



Rødvin  1/2 fl. 1/1fl.

Italien
Mazzei, Fonterutoli - Chianti Classico, Toscana /Fyldig & blød 278,- 427,-
En utrolig elegant og meget klassisk Chianti Classico med 
perfektionistisk balance og fine noter af krydderi og mørke kirsebær.

Brovia - Barolo, Piemonte /Tør & kraftig ..............................   698,-
Maskulin og charmerende vin med indbydende bouquet med 
rosenblade, kirsebær og modne blommer. I smagen er vinen 
fast og rank med underliggende mineralske påmindelser.

Spanien
Viña Pomal, Gran Reserva, Rioja, Alta /Fyldig & blød .........   445,-
Seriøs klassisk Rioja stil, flot afrundet, smidig og lang raffineret 
eftersmag. Noter af røde bær, kaffe, vanille og lidt sød lakrids.

Raimat, Pirinenca - Tempranillo, Costers del Segre /Halvtør & frugtrig  388,-
Fyldig, ret maskulin stil. Blød, lidt nøddeagtige smag, lidt 
rosin-sødme, lidt røg og krydrede undertoner.



Rødvin   1/1fl.

Sydafrika
Beyerskloof, Pinotage - Reserve, Stellenbosch /Blød & halvtør  468,-
Intens og koncentreret, ”up front” mørke bær, svesker, banan 
og bundtvis af helt mørke, modne kirsebær - også de lidt bittersøde. 
Krydret, saftig og fornem vin.

Tyskland
Schwedhelm, Spätburgunder - Zellertal, Pfalz /Tør & frugtrig  438,-
Vinen besidder alle Pinot Noir-druens klassiske dyder, med 
masser af frugt, modne jordbær, sarte ristede aromaer, violer 
og frisk skovbund.

USA
Merf - Cabernet Sauvignon
Columbia Valley, Washington State /Kraftig & blød ............   495,-
Flotte påmindelser om brombær og solbær med underliggende noter 
af flødekaramel og grønne urter. Smagen er både bred og lang, 
omspundet af silkebløde tanniner, der giver vinen en rank struktur. 



Rødvin   1/1fl.

USA
Bold Vine Old Vine Zinfandel, Californien, Lodi /Fyldig & blød  418,-
Fyldt med aromaer af modne mørke bær, som brombær, sorte kirsebær, 
varme krydderier og noter fra fadlagringen. Koncentreret og fyldig vin 
der passer perfekt til barbecue, kraftige kødretter og julemaden. 

Østrig
Domäne Wachau, Pinot Noir Reserve, Wachau /Halvtør & blød  498,-
Klassisk Pinot Noir med afdæmpede nuancer af sort peber, 
kirsebær, tobak, nelliker og jordbær. Elegant og medium fyldig 
med en fin balance mellem frugt, syre og fadlagring, samt smags-
nuancer af brombær og jordbær.



Dessertvin  Glas 1/1fl.

Frankrig
Château du Mayne, Bordeaux, Sauternes /Sød ....................  88,- 455,-
Elegant sød vin med smag af honning, citrus og nødder.

Italien
Volpi, Moscato d’Asti, Piemonte /Sød med bobler ..................   370,-
Pragtfuld og frisk duft af eksotisk frugt. Sød, fin og let perlende 
med tydelig Moscato-aroma.

Spanien
Sol del Mediterraneo, Moscatel, Valencia /Frisk & let sødlig  55,- 378,-
Dejlig sød, frisk med fin karakter af rosin og lidt citrus frugt.

Domäne Wachau, Beerenauslese Terrassen, Wachau /Aromatisk & sødlig 430,-
Elegant sød vin med nuancer af passionsfrugt, honning og lime.



Portvin Glas 1/2 fl.  1/1fl.

Portugal
Warre’s, Warrior Finest Reserve, Douro /Sød ............... 76,- 278,- 428,-
Dyb rød farve med duft af moden bær og lidt krydderi. 
Varm kraftig smag, “fed” struktur med lang kompleks aroma og finish.

Warre’s, Late Bottled Vintage, Douro /Sød .........................   498,-
Indsmigrende næse med et strejf af violer og røde frugter 
og en elegant blød smag med krydrede noter. 

Warre’s, Vintage, Douro /Sød ..............................................   998,-
Elegant karakteristisk blomsteragtig bouquet med enorm struktur 
og kompleksitet, der giver en balanceret frugtrig smag af modne 
bær. Mange års lagring på flaske vil give vinen yderligere 
struktur og kompleksitet.



Alkoholfri   1/1fl.

Tyskland
Alkoholsvag hvidvin, Removed Chardonnay /Halvtør ........   259,-
Alkoholsvag hvidvin. Dens frugtrige næse er præget af grønne 
æbler og pære. Der er ligeledes undertoner af tropisk frugt og 
abrikos. Smagen er frisk og dejlig elegant. 

Alkoholsvag rødvin, Removed Cabernet /Halvtør ...............   259,-
Alkoholsvag rødvin. Fremstår med en flot dybrød farve. 
Den frugtrige næse er præget af mørke bær.


