
VINKORT



CHAMPAGNE   1/1

FRANKRIG
HENRI GIRAUD, ESPRIT NATURE 
CHAMPAGNE, AŸ   995,-
Champagne med en fin, tilstedeværende mousse, og et 
fyldigt udtryk domineret af røde bær og tørrede abrikos-
er, men også en sofistikeret og strukturgivende mineral-
itet der løfter helhedsoplevelsen. 

MOUSSERENDE VIN  1/1

FRANKRIG
MOINGEON, CRÉMANT DE BOURGOGNE 
BRUT ROSÉ, BOURGOGNE   535,-
Forfriskende, tør Crémant med en vifte af nyplukkede 
skovhindbær og fine perlende bobler.

FRANKRIG
MOINGEON, CRÉMANT DE BOURGOGNE
BRUT, BOURGOGNE   495,-
Forrygende Crémant med et væld af pirrende bobler, 
der smyger sig flot i glasset. Vinen byder på forfriskende 
citrusnoter i bouqueten og en delikat, frisk, ren og 
præcis smag.

ITALIEN
ACQUESI, BRACHETTO 
PIEMONTE   345,-
Acquesi Bracchetto har en lys kirsebærrød farve og en 
bouquet af solmodne jordbær. Smagen er halvsød med 
toner af hindbær og jordbær.

ITALIEN
ACQUESI, ASTI - SPUMANTE 
PIEMONTE   395,-
Lækker sødmefuld mousserende vin med masser af 
frugt, friske druer, fersken og lychee-frugt.

ORANGE & NATURVIN 1/1

FRANKRIG
LES EQUILIBRISTES 
SERES - ORANGEVIN, LANGUEDOC  585,-
Farven er lys rød, nærmest laksefarvet, og næsen er 
kraftfuld og charmerende med skønne noter af eksot-
isk frugt, melon og akaciehonning. Smagen er livlig og 
nærmest sprudler af frugtige røde bær og strejf af vilde 
blomster, der forenes skønsomt i en sprød og for-
friskende syre.

ITALIEN
PATRICK UCCELLI 
17 - VIGNETI DELLE DOLOMITI 
PINOT NERO, ALTO ADIGE   585,-
Saftig Pinot Nero med levende og frugtdrevet aroma, 
der sender tankerne mod de fineste adresser i Jura med 
den æteriske og florale udtryk.



HVIDVIN .  1/1

FRANKRIG
MAISON LOUIS JADOT 
PULIGNY-MONTRACHET 1. CRU 
LA GARENNE, BOURGOGNE 
CÔTE DE BEAUNE   1.495,-
Fyldig, generøs og elegant Puligny-Montrachet fra den 
blot 0,37 ha store 1. Cru-mark La Garenne, hvor jord-
bunden er karakteriseres af et stort kalkindhold.

MAISON LOUIS JADOT 
CHABLIS - CELLIER DU VALVAN 
BOURGOGNE, CHABLIS   645,-
Chablis i smuk, lys, lidt gylden forklædning. En mun-
drensende, mineralsk, klar, en smule skarp og meget 
frisk hvidvin til østers og hvid fisk.

JEAN PABIOT 
SANCERRE - LA MERISIÈRE, LOIRE  565,-
La Merisière har en strågul farve, typisk Sancerre-bou-
quet af citrusfrugter som fersken og mango. Smagen er 
tør, frisk og fyldig med nuancer af pære og grønne æbler.

JEAN PABIOT 
POUILLY-FUMÉ - FINES CAILLOTTES 
LOIRE   565,-
Halvtør, fyldig vin med smag af mango og hyldeblomst.

FAMILLE HUGEL, GEWÜRZTRAMINER 
CLASSIC, ALSACE   445,-
Let parfumerede aromaer med en indsmigrende blød og 
forfriskende tør smag.  
Eksotisk, lidt heftig og meget raffineret hvidvin. 

CLOS SAINT-JACQUES, PINOT GRIS 
ALSACE   395,-
Ærkeklassisk Pinot Gris, der byder på de druetypiske not-
er af tørrede frugter, honning og trøffel. Vinen besidder en 
elegant struktur, der afsluttes i en blød, behagelig finish.

FAMILLE HUGEL, PINOT BLANC 
CUVÉE LES AMOURS, ALSACE  435,-
Tydelige frugtnoter af fersken, pære og grapefrugt, som 
udvikler sig til nogle mere florale noter med et pikant 
vanille-præg.

BESTHEIM, RIESLING 
RAYON DE LUNE, ALSACE   465,-
Frisk og frugtagtig med en velstruktureret tør smag.
finesse og blødhed.

NEW ZEALAND
3 WOOLY SHEEP, SAUVIGNON BLANC 
MARLBOROUGH   405,-
Lækker, moderne vin med lifligt og saftigt inferno af anan-
as og grapefrugt.

CLOS HENRI, PETIT CLOS 
SAUVIGNON BLANC, MARLBOROUGH  485,-
Fyldig Sauvignon Blanc-frugt med stikkelsbær, citrusfrugt 
og grøn peber, holdt i perfekt balance af en flot syre og 
underliggende kridt- og flint noter.



HVIDVIN .  1/1

TYSKLAND
DOMDECHANT WERNERSCHES WEINGUT 
HOCHHEIMER RIESLING - CLASSIC 
RHEINGAU    505,-
Elegant og lækker, forfriskende smag med en moderat 
tørhed.

VILLA HUESGEN 
RIESLING BY THE GLASS. MOSEL  395,-
Meget veltillavet Riesling hvor vibrerende syre, saftig fin 
frugt og spændstig, sprød finish balancerer helt perfekt.

ITALIEN
TOMMASI, BOSCO DEL GAL CUSTOZA
VENETO   415,-
Delikat, tør og aromatisk vin med en flot sprød finish.

PURATO, CATARRATTO/PINOT GRIGIO
SICILIEN   345,-
Aromatisk halvtør vin på økologisk dyrkede druer.

USA
CHATEAU STE. MICHELLE
RIESLING - COLUMBIA VALLEY
WASHINGTON STATE   435,-
Ren og rank Riesling, slank og klassisk og dog med 
lidt oversøisk præg og sødme som hvide ferskner og 
mandariner.

CHATEAU STE. MICHELLE, SAUVIGNON BLANC -
COLUMBIA VALLEY
WASHINGTON STATE    395,-
Pragtfuld, ren og livlig med masser af aromatiske noter. 

ERATH, PINOT GRIS - DUNDEE
OREGON   515,-
Friske aromaer af bananer og honningmelon med spor 
af tropiske frugter samt en afbalanceret smag med en 
tilpas syrlig nuance.

ROSÉVIN    1/1

FRANKRIG
CHÂTEAU LÉOUBE, LOVE BY LÉOUBE 
CÔTES DE PROVENCE   650,-
Farven er lys rød, nærmest laksefarvet, og næsen er kraft-
fuld og charmerende med skønne noter af eksotisk frugt, 
melon og akaciehonning. Smagen er livlig og nærmest 
sprudler af frugtige røde bær og strejf af vilde blomster.

ITALIEN
TOMMASI, CHIARETTO BARDOLINO 
GRANARA, VENETO   415,-
Delikat, tør og aromatisk vin med en flot sprød finish.

USA
STONE BARN, ZINFANDEL - ROSÉ 
CALIFORNIEN   485,-
Forfriskende og diskret aroma af jordbær, kirsebær og 
vandmelon, afrundes af en let frugtsyre.



RØDVIN    1/1

TYSKLAND
WEINGUT NIK WEIS, PINOT NOIR 
MOSEL   595,-
Vinen byder på en vifte af de klassiske Pinot Noir-aro-
maer med røde bær, fine florale nuancer og vilde 
krydderurter. Smagen er struktureret med velourblød 
tekstur.

SCHWEDHELM 
SPÄTBURGUNDER - ZELLERTAL, PFALZ 565,-
Vinen besidder alle Pinot Noir-druens klassiske dyder, 
med masser af frugt, modne jordbær, sarte ristede aromaer, 
violer og frisk skovbund.

FRANKRIG
CHÂTEAU ROCHER-CALON, BORDEAUX 
MONTAGNE-SAINT-EMILION  435,-
Smagen er elegant, feminin og samtidig med en kant der 
gør vinen til en klassisk St. Émilion.

CHÂTEAU BEAULIEU, BORDEAUX 
LALANDE-DE-POMEROL   545,-
Elegant, medium fyldig vin med masser af frugt i den 
afrundede smag.

DOMAINE HENRI MAGNIEN
GEVREY-CHAMBERTIN 
BOURGOGNE, CÔTE DE NUITS  895,-
Gevrey-Chambertin er forfinet og delikat med en elegant 
underliggende kompleksitet. Røde bær og safte krydderier 
giver perfekt afstemt modspil til vinens struktur.

MAISON LOUIS JADOT, BEAUJOLAIS-VILLAGE  
COMBE AUX JACQUES, BEAUJOLAIS  495,-
Usædvanlig flot Beaujolais, der endda har potentiale til at 
udvikle sig over nogle år. Men som naturligvis kan nydes 
kølig, ung og frisk.

CHÂTEAU DES FINES ROCHES
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - ROUGE 
RHÔNE SYD   675,-
Stor, flot Châteauneuf-du-Pape vin - den perfekte vin til 
vildt.

M. CHAPOUTIER, CÔTES DU RHÔNE
COLLECTION BIO, RHÔNE   415,-
Duften byder velkommen med intense påmindelser om 
røde bær, og underliggende noter af hvid peber. Smagen er 
indsmigrende med en medium fylde, en rank struktur og 
silkebløde tanniner.



RØDVIN    1/1

ITALIEN
BROVIA - BARBERA D’ALBA 
SORI DEL DRAGO, PIEMONTE  595,-
Enestående og let drikkelig, dybrød vin. Den er for-
friskende, med en intens bouquet af mørke bær, sød tobak 
og modne blommer. 

CONTEA DI CASTIGLIONE, BAROLO 
PIEMONTE   525,-
Kompleks bouquet af violer, lakrids og et strejf af fadla-
gring. Smagen er harmonisk, nuancer af morbær, kirsebær 
og jordbær. 

CASISANO, BRUNELLO DI MONTALCINO 
TOSCANA   795,-
Grandiøs, dyb og sofistikeret vin med meget intens bou-
quet af sorte frugter, espressokaffe, viol, hindbær, krydderi 
flot efterfulgt af en intens, elegant feminin smag med toner 
af mandelkage og tobak og afrundede tanniner. 

FÈLSINA, CHIANTI - COLLI SENESI 
TOSCANA   445,-
Duften er indsmigrende og frugtrig med noter af sødme-
fulde kirsebær og blommer, foruden underliggende noter 
af anis og sød lakrids. Kirsebærnoterne går igen i smagen, 
ledsaget af vanilje og søde tobaksnoter, der vidner om 
opholdet på fad. Hele herligheden pakkes ind i bløde og 
retningsgivende tanniner, der samler alle elementerne til 
en ekspressiv og nydelsesfuld helhed.

MARZIANO ABBONA 
BARBARESCO, PIEMONTE   735,-
En meget struktureret Barbaresco med elegante frugttoner 
i eftersmagen.

VILLALTA, AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA XIX, VENETO  615,-
Intens dyb mørkerød vin fuld af smagsrigdom. Bouqueten 
er frisk og frugtrig med et strejf af modnede bær.

TOMMASI, RIPASSO - PALANCA 
VENETO   495,-
Intens dyb mørkerød vin. Bouqueten er frisk og frugtrig 
med et strejf af modnede bær. Smagen er blød og fyldig, 
uden at blive tung.  

PURATO SICCARI APPASSIMENTO 
ROSSO, SICILIEN   345,-
Duften er frisk og frugtig med toner af røde bær, vanille, 
mokka og et let strejf af mineraler. Smagen er blød og 
frugtrig med masser af fuldmoden bærsødme og krydrede 
toner.



RØDVIN    1/1

SPANIEN
PETER SISSECK, FLOR DE PINGUS 
RIBERA DEL DUERO   1.650,-
Dyb, næsten sort i farven. God sødme og duft med toner 
af solbær, lakrids, cigaræske og egetræ. Smagen er fyldig og 
intens med stor balance og flere lag af nuancer i eftersma-
gen.

SPANIEN
PETER SISSECK, PSI 
RIBERA DEL DUERO   850,-
Intens og velsmagende med en friskhed som giver vinen en 
behagelig kant.

ARTUKE, TINTO, RIOJA    495,-
Det her er Rioja så langt fra old-school fadlageret Gran 
Reserva, man kan komme. Duften er pakket med den 
fineste røde frugt med bl.a. nuancer af tranebær, jordbær 
og hindbær kombineret med vilde blomster og sort te. 
Smagen er superfrisk og er pakket med ung rød frugt i 
en utrolig saftig stil. 

USA
NOBLE VINES, 667 PINOT NOIR 
CALIFORNIEN, MONTEREY   525,-
Mørk, dyb, krydret og meget sensuel Pinot Noir.

STIMSON ESTATE CELLARS 
MERLOT, WASHINGTON STATE  385,-
Oversøisk Merlot-stil med vanille, ristede fadtoner, 
blomme, hindbær og kirsebær. Overdådig og meget charm-
erende.

NEW ZEALAND
SHERWOOD, STRATUM - PINOT NOIR 
WAIPARA   515,-
En delikat Pinot Noir i den tørre ende af skalaen, med fine 
hindbærtoner i duft og smag, og et diskret strejf af egetræ 
fra den korte fadlagring, der binder sig nydeligt om den 
ranke tannin. Vinen bør serveres til den kølige side.

PROPHET´S ROCK 
HOME VINEYARD - PINOT NOIR 
CENTRAL OTAGO   895,-
I bouqueten er en imødekommende harmoni af røde bær, 
blomsteraromaer og krydderier. Smagen er kompleks, 
mineralsk og elegant, drevet af en noget nær eksemplarisk 
Pinot Noir-frugt.



DESSERTVIN    1/1

FRANKRIG
CHÂTEAU DU MAYNE, BORDEAUX 
SAUTERNES   495-
Elegant sød vin med smag af honning, citrus og nødder.

SPANIEN
CALA DEL MAR - MOSCATO ROSÉ 
VALENCIA   295,-
Aromatisk, sødlig og let perlende rosévin.

SYD AFRIKA
BEYERSKLOOF, LAGARE CAPE 
STELLENBOSCH   445,-
Eksotisk dessertvin med intense krydderier, mørk frugt, 
lakrids og honning i flot kombination. Helt i gennem en 
unik dessertvin. 

PORTVIN    1/1

PORTUGAL
WARRE’S, OTIMA 10 YEAR TAWNY 
DOURO   465,-
Bouquet af moden frugt med en dejlig delikat og blød 
smag med nuancer af nødder, mandariner og abrikoser.


