velkomst

Duc de Foix, Cava Brut
Den har en flot klar, gul farve, en frisk, blød og frugtig smag samt en lang og frugtagtig eftersmag.

1 glas 68,Prosecco doc Extra Dry
Det er en flot mousserende vin med lys strågul farve, fine og vedvarende bobler, elegant og frugtig
duft af vilde blomster, frisk og saftig frugtsmag, tilpas syreindhold samt en behagelig eftersmag.

1 glas 68,Kir Royal
Solbærlikør toppet med friske bobler.

1 glas 88,hvide vine

Santa Sofia, Pinot Grigio (Italien)
100% Pinot Grigio druer fra området omkring Gardasøen i Italien.
Flot vin med lys strågul farve, frisk, sprød og frugtig duft med noter af abrikos og hyldeblomst.
Elegant, blød og delikat frugtsmag med god fylde samt en blid og behagelig eftersmag.

60,- / 275,Kendermanns Riesling Spätlese (Tyskland)
Dette er en frisk vin med klar, lys gul farve, frugtig duft af citrus og moden fersken, let sødlig,
blød og behagelig smag af eksotiske frugter samt en blid og behagelig eftersmag.
Denne vin er produceret af 100% Riesling druer.

300,The Lyrup Wine Company, Chardonnay (Australien)
Flot vin med lys strågul farve og et grønligt skær, delikat frugtduft af melon og fersken, frisk og fyldig
smag af fersken og melon med et strejf af citrusfrugt og vanilje samt en lang og behagelig eftersmag.

345,J. Moreau & Fils, Petit Chablis (Frankrig)
Flot vin med klar gylden farve, cremet, udtryksfuld og parfumeret duft,
fyldig og rund smag af citrusfrugter samt en meget fyldig, koncentreret og let krydret eftersmag.
Produceret af 100% Chardonnay fra Chablis i Frankrig.

445,-

Kendall-Jackson Vintners Reserve, Chardonnay (Californien, USA)
Harmonisk og frisk vin med flot farve, delikat duft af mango, papaya, ananas, citron og lime.
Cremet og fyldig, men samtidig tør og blød smag af tropiske frugter med et strejf af vanilje
og honning samt en lang og behagelig eftersmag.

595,rosé vine

Banfi Centine Rosé Toscana I.G.T. (Italien)
Vinen er velegnet til enhver lejlighed – om sommeren er den perfekt på terrassen til såvel grill
som “et glas i utide”. Denne velafbalancerede vin bør drikkes, mens den er forholdsvis ung.

60,- / 295,Ferraton Pére & Fils, Côtes du Rhône Rosé (Frankrig)
Flot rosévin med klar og intens lyserød farve, delikat duft af hindbær og ribs.
Blød, rund og utrolig frisk og frugtagtig smag samt en behagelig eftersmag.
Produceret af 80% Grenache, 15% Syrah og 5% Cinsault druer, dyrket i Rhône-dalen.

60,- / 325,røde vine

Santa Sofia, Merlot/Corvina (Italien)
Denne vin er produceret af 60% Merlot og 40% Corvina druer og dyrket i Veneto området i Italien.
Det er en dejlig rødvin med flot rubinrød farve, delikat duft, fyldig, men samtidig frisk og frugtig
smag med et strejf af mandel samt en lang og behagelig eftersmag.

60,- / 275,Ferraton Père & Fils, Côtes-du-Rhône Villages (Frankrig)
Det er en flot vin med intens, dyb granatrød farve, delikat og frisk duft af brombær og solbær,
fyldig, men samtidig blød smag samt en lang og behagelig eftersmag.

295,The Lyrup Wine Company, Cab. Sauvignon (Australien)
87,5% Cabernet Sauvignon, 10% Petit Verdot og 2,5% Shiraz.
En flot vin med en delikat duft af modne frugter og mellemfyldig smag af solbær
og hindbær med et delikat strejf af krydderier og bløde tanniner.

345,-

Sartori Regolo, Valpolicella Superiore D.O.C. Ripasso (Italien)
Det er en utrolig elegant vin med klar granatrød farve, intens duft
med noter af mandel, fyldig men samtidig silkeblød og velafbalanceret smag
samt en lang og behagelig eftersmag med et strejf af kirsebær.

345,Villa Molino, Amarone della Valpolicella D.O.C.G. (Italien)
Denne vin er produceret af 50% Corvina Veronese, 30% Corvinone, 15% Rondinella og
5% Cabernet druer, der er dyrket i Veneto området i Italien. Vinen har været lagret ca. 1½ år på
egetræsfade og minimum 6 måneder på flasken inden frigivelsen. Det er en flot vin med intens
granatrød farve, frugtig duft, fyldig, men samtidig rund og næsten silkeblød smag af modne
frugter samt en lang og behagelig eftersmag med noter af krydderier.

545,Kendall-Jackson Vintners Reserve, Zinfandel (Californien, USA)
Det er en elegant og fyldig vin med meget flot farve, intens frugtagtig duft samt en helt fantastisk
frugtsmag af hindbær, brombær og blommer med et silkeblødt strejf af cedertræ. Vinen har en
perfekt balance mellem egetræ og frugt samt en lang og behagelig let krydret eftersmag.

645,-

dessert-/portvine

Dona Dolça Moscatel (Spanien)
Vinen har en smuk gylden farve, frugtig bouquet,
harmonisk og fyldig, sød smag samt en lang og behagelig eftersmag.

38,- / 195,- (50 cl.)
Taylor’s 10 year old tawny port (Portugal)
Denne 10 års portvin har været lagret i egetræsfade i 10 år. Det er en utrolig elegant portvin
med flot dybrød farve samt delikat og intens duft af modne frugter, chokolade og egetræ.
Den har en blød og rund frugtsmag samt en lang og behagelig eftersmag.

65,- / 695,- (75 cl.)

