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BOBLER
Cava Dibon Demi-Sec   
Bodegas Pinord, Penedés
En charmende og indtagende Cava, med en flot
mousse. Halvtør og frugtig med en blød cremet
fylde. Perfekt som aperitif.

1/1 fl. 298,-

Cuvage Blanc de blancs Brut Chardonnay
Cuvage S.R.L. Acqui Terme, Piemonte
Strågylden farve med grønlige stænk. ”Perlerne” 
er vedvarende og elegante. Duften frigiver noter 
af brødkrumme og tørrede frugter. 
Smagen er frisk, tør, med en cremet fylde og 
med en struktur og kompleksitet som normalt 
kun er ægte champagne forundt.

1/1 fl. 348,-



VINSLOTTET   OPLEVELSER PÅ FLASKE

ROSÉVINE
Coreto Rosato 2016 Lisboa,
DFJ Vinhos
Flot dybrosa farve, duften er aromatisk med
noter af hindbær og jordbær. Smagen er halv-
tør, fyldig og frugtig med en god eftersmag.
En flot alsidig rosévin.

1/1 fl. 298,-

Fontanet Rosé
Fontanet, IGP Pays d'Oc
Smuk løgskalfarve. Delikat duft af blomster,
hindbær, kirsebær og ribs. 
Halvtør og liflig med lang eftersmag. 
Oplagt som køligt, tørstslukkende glas eller til
lette fiskeretter og salater.

1/1 fl. 308,-
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HVIDVINE
La Cour des Dames, Blanc 
Badet Clement, Vin de France 
Vinen har en frisk frugtrigdom med nuancer
af hvid fersken og citrus og en anelse fedme.
Smagen er tør og sprød, og frugten blød og
læskende.

1/1 fl. 275,-

Chardonnay, La Cour des Dames
Badet Clément, Vin de Pays d'Oc
Klar gylden farve med friske grønne skær. 
Intens duft af moden frugt, en elegant under-
spillet fadlagring. Cremet og fyldig smag med
kompleksitet og intensitet af god Bourgogne. 

1/1 fl. 298,-

Dogheria Pinot Bianco Rubicone IGT
Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna
Klar strågul vin med grønlige reflekser. Duften
er indtagende med noter af jasmin og citrus-
blomst. 
Ganske mineralsk, frisk og intens i munden.
God balance og fin syre.

1/1 fl. 328,-

Coreto Branco Medium Sweet
DFJ Vinhos
Klar strågul vin med grønlige reflekser. Duften
er indtagende med noter af jasmin og citrus-
blomst. 
Ganske mineralsk, frisk og intens i munden.
God balance og fin syre.

1/1 fl. 298,-

Nespolino Trebbiano/Chardonnay
Poderi dal Nespoli, Emilia Romagna
Meget aromatisk med noter af græs, hvide 
blomster, grape og lime. Tør smag med fylde,
men ikke fedme. 
Sprød, læskende og letdrikkelig.

1/1 fl. 288,-
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HVIDVINE
Chablis, Chanson
Chanson 
Smagen er absolut tør med en smule syrlighed
og balanceret med en lille fedme.
En meget sprød vin. Klassisk Chablis.

1/1 fl. 425,-
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RØDVINE
La Cour des Dames, Rouge 
Badet Clement, Vin de France
Smagen er afrundet, saftig og med moden
frugt og et strejf af sødmefulde, varme 
krydderier.
Imødekommende, blød og saftig sydfransk
vin.

1/1 fl. 275,-

Pinot Noir, La Cour des Dames
Badet Clément, Vin de France
Relativ mørk farve for en pinot noir. Intens
næse med noter af hindbær, ribs og jordbær. 
Vinen er mild, blød og saftig og lidt i stil med
en Côte de Beaune. 
En meget elegant og velafbalanceret Pinot Noir.

1/1 fl. 328,-

Malbec, Barrandica
Antucura, Mendoza
Moden duft af et massivt brag af modne bær,
ren frugt og ren natur møder ens næse. 
Munden tildækkes med rigdom, saft, kraft, 
men på den elegante facon. Et imponerende
glas, med vidne om de store vine Argentina’s
Mendoza kan frembringe.

1/1 fl. 328,-

Mandorla IGT Puglia
Mondo del Vino, Puglia
Dejlig aroma af kirsebær, sveske, tobak, rosin,
kirsebær og vanilje. 
Smagen er fyldig, intens og rund med en 
sødmefuld eftersmag.

1/1 fl. 348,-

Nespolino Sangoivese/Merlot
Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna
Duften er indtagende med noter af kirsebær,
violer, chokolade og lidt urter. 
Smagen er mild og rund og meget saftig. 
En meget harmonisk vin, som egner sig til 
de fleste pastaretter, pizza og modne oste.

1/1 fl. 318,-
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RØDVINE
Valpolicella "Ma Roat" Ripasso 
Tezza, Veneto
Ma Roat betyder Røde Måne på kimbrisk, og
kimbrerne var et folkefærd fra Himmerland,
som immigrerede i år 101 f.Kr. til Sydeuropa.
Smagen er meget afrundet og næsten cremet.
En mild og silkeblød ripasso, lav på alkohol og
med masser af elegance.

1/1 fl. 358,-

Vaquos Roble
Ribera del Duero
Duften er indtagende af modne bær, lakrids og
vanilje. 
Smagen er medium fyldig, meget elegant med
god sund, saftig frugt og et pikant strejf af 
vanilje.

1/1 fl. 378,-

Zinfandel, Temptation
Alexander Valley Vineyards
Saftig vin med duft af jordbær, blomme, 
chokolade, appelsinskal og lidt charmerende
vanilje fra fadet. Smag er blid og dog ret fyldig
i en frisk og potent stil med et forfriskende
strejf af peber.

1/1 fl. 388,-

4/2018
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DESSERTVINE
Ruby Reserve Port - Lot 601
Quinta de la Rosa
Mørk farve og rig duft af tørret frugt og choko-
lade. Husets stil er behersket sødme og friskhed,
og det fornemmes i smagen, som er sødmefuld,
men også lidt til den tørre side. Excellent til
både blåskimmelost og desserter med mørk
chokolade.

Glas 50,-. 1/1 fl. 345,-

10 års Tawny 50 cl.
Quinta de la Rosa
Tonel 12 refererer til det gamle fad, som fami-
lien før i tiden tappede deres 10 års tawny fra.
Duft af sveske, figen, puddersukker og mandel.
Smagen er raffineret og blød med behersket
sødme. Et flot glas til desserter med nødder, lys
chokolade og karamelliseret frugt.

Glas 70,-. 1/1 fl. 398,-

Moscato d'Asti, Cá ed Balos 2017
Azienda Agricola Dacapo
Fantastisk aromatisk duft, med en delikat og
vedholdende aroma. Smagen er intens og 
sødmefuld.

1/1 fl. 298,-

4/2018
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SPIRITUS
Selection, Peyrat, ØKO, Peyrat
Dyb ravgylden i farven. Afrundet og dog livlig i munden
med aromaer af hvide blomster, moden pære og et strejf
af vanilje.

Glas 45,-

VSOP, Peyrat, ØKO, Peyrat
Indbydende duft at modne blommer, abrikos og druer med
et touch af vanilje og læder. Blød og behageligt krydret i
retning af nellike, kanel og vanilje understøttet af frugtige
noter. En raffineret avec.

Glas 65,-

XO, Peyrat, ØKO, Peyrat
Denne luksuscognac er et blend af min. 12 år gammel eau
de vie primært fra Petit Champagne-distriktet og lagret på
både nye og ældre egefade. Mørk ravfarvet. Intens duft af
orangeskal, muskatnød, vanilje og kanel. Smagen er 
afrundet, blød og fyldig med sødlige nuancer af sveske,
chokolade og tobak.

Glas 85,-

Calvados Selection, Morin
Lys mahogany farvet, med pæne gardiner. Æbleduft,
noget sødme, klassisk ærlig calvados med ”bid”.

Glas 45,-

Calvados Extra, Morin
Flot Calvados. Med tunge gardiner. Ret mørk i farven. Stor
fedme, lækker varm alkohol. Meget frisk duft af meget
modne æbler. Rigtig klassisk Calva-duft.

Glas 65,-

Spiritus pr. genstand 45,-
Drink (alm. spiritus) 65,-  
Hele flasker (alm. spiritus) 700,-

Muy Viejo, Puntacana Oliver y Oliver

Baileys Irish Creme Likør

Grand Marnier - Gul

Tequila -Sauza Silver

Cointreau - Orange likør

Gordon's Dry Gin

Southern Comfort

Smirnoff Vodka – Rød
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