HVIDVINE
AUSTRALIEN
ROSEDALE RIDGE
CHARDONNAY
Flot klar i glasset. Duften er præget af lette grønne blomster
og en god friskhed. Smagen er elegant med en god afrundet
frugtkarakter.

Glas

½ fl.

1/1 fl

48,00

98,00

178,00

TYSKLAND
MOSELLAND
PIESPORTER MICHELSBERG QbA
Denne vin er funklende klar i glasset med en frisk duft af honning og
blomster. Smagen er medium tør med indsmigrende ren sødme og en
elegant eftersmag. Et god valg hvis man søger en hvidvin med lidt sødme.
CHILE
VIÑA TARAPACÁ, MAIPO VALLEY
SAUVIGNON BLANC
Flot klar, lys farve med grønne reflekser, smagen er halvtør med
megen frugt, afsluttet af Sauvignon Blanc-druens karakterfulde,
frugtrige bouquet.
FRANKRIG
ALBERT SELTZ
RIESLING D ALSACE
Albert Seltz Riesling er frisk og klar i glasset med en duft af
blomster og frisk grøn frugt. Smagen er ren med typisk riesling
karakter. Lang frugtfyldt eftersmag.

195,00

198,00

225,00

ROSÉVIN
CHILE
VINA TARAPACÁ, MAIPO VALLEY
CABERNET ROSÉ
En top klasse rosé fra en af de førende producenter i Chile.
Dette er en meget moderne rosé som har øget kompleksitet og
god dybde i smagen. Perfekt til lette retter, eller som aperitif.

198,00

RØDVINE
AUSTRALIEN
ROSEDALE RIDGE
SHIRAZ/MERLOT
Rosedale Ridge fremtræder flot rød i farven med en duft af
modne bær og krydderier. Smagen er fyldig med god varm
frugt og en balanceret eftersmag.

Glas

½ fl.

1/1 fl

48,00

98,00

178,00

ITALIEN
EPICURO
PRIMITIVO DI MANDURIA
Her er masser af farve i glasset med gode tætte gardiner. Duften er
stor og fyldig med blomme og solmoden frugt. Smagen er tæt med
masser af næsten sort frugt.
ARGENTINA
FINCA LA CELIA, LA CONSULTA
MALBEC RESERVA
Fin elegant duft, der kombinerer røde frugtnoter og et krydret
Strejf fra fadlagringen. Dejlig moden frugt med bløde tanniner.
CHILE
VINA TARAPACÁ, MAIPO VALLEY
CABERNET SAUVIGNON
Klar rød i glasset. Duften er fint nuanceret med vægten på moden
solbær og varme. I smagen fornemmes Cabernet Sauvignon druens
karakter med en tæthed og blød frugt.
FRANKRIG
CHÂTEAU LA CROIX DE ST. GEORGES
ST. GEORGES SAINT EMILION
Smagen er blød og med toner af kirsebær og solbær.
Eftersmagen er vedvarende og fløjlsblød.
FRANKRIG
ESPRIT BARVILLE, CÔTES DU RHÔNE
Vinen er smuk mørkerød i glasset med en fin lys kant. Duften
byder på noter af blommer, druer og mørke bær samt peber og
et hint af timian. I munden føles vinen varm, blød og elegant.

218,00

235,00

198,00

278,00

248,00

DESSERTVINE
NIEPOORT
10 YEARS OLD TAWNY
Niepoort Tawny 10 Years Old har en smuk rød orangegylden tone,
smagen er fyldig, behagelig krydret med strøg af mandel og megen
frugt, den afsluttende bouquet er krydret ”varm”.

<

Glas
58,00

NIEPOORT
WHITE PORT
Drueskallerne er sorteret fra før gæringen, og vinen fremstår
nu med en flot lys farve, med grønne reflekser.Fyldig hvid
port med god kraftig druesødme.

38,00

NIEPOORT
RUBY PORT
Klassisk Ruby Port med god kraftfuld smag. Niepoort Ruby
er en ung portvin, der har lagret på bulktræfade i 2-3 år.
Kendetegnes ved en flot rød farve.

38,00

MUSCAT
BARON DE FARNAL
En rigtig god Muscat-vin fra det spanske vindistrikt Valencia,
hvis vinproduktion har rødder tilbage til det romerske imperium.
Perfekt som dessertvin eller som aperitif.

38,00

VAND ER GRATIS VED KØB AF 1/1 FLASKE VIN.

ALKOHOLFRI VINE
ARIEL RED AND WHITE

198,00

COGNAC 2 CL.

30,00

SNAPS - BITTER 2 CL.

25,00

ALM. SPIRITUS 2 CL.

30,00

DIV. LIKØR 2 CL.

30,00

