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

Pr. flaske 275,-.

Cuvage Blanc de Blans Brut, Acqui Terme, Piemonte, Italien
100% chardonnay. Smagen er frisk, tør, med en cremet fylde og med en struktur
og kompleksitet som normalt kun er ægte champagne forundt. 

Pr. flaske 448,-.

Brut Majeur, Ayala, Champagne, Frankrig
Livlig, frisk og cremet, med en usædvanlig flot mousse.

Pr. flaske 795,-.

3/2018

Ved køb af 
1 fl. vin medfølger 
der gratis isvand
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ROSÉ VINE
Coreto Rosado, DFJ Vinhos, Lisboa, Portugal
Aromatisk, med noter af hindbær, jordbær og anis. Smagen er tør/halvtør, meget
afrundet og forholdsvis fyldig.

Pr. glas kr. 59,-. Pr. flaske 275,-.

Filarino Rosé, Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna, Italien
Duften er aromatisk af vilde roser, granatæble og blodappelsin. Afrundet, frisk 
og frugtig smag af røde kirsebær med et strejf af viol og en delikat mineralsk 
afslutning. 
Drik den som aperitif eller til salater og lette forretter.

Pr. flaske 318,-.

Roubine, ”R” Rosé, Chaetau Roubine, Provence, Frankrig
God frisk syre og smagsnuancer af ribs og andre røde bær. Sprød og elegant vin,
fra et af Frankrigs ældste vinslotte.

Pr. flaske 395,-.

3/2018

Ved køb af 
1 fl. vin medfølger 
der gratis isvand
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HVIDVINE
La Cour des Dames Blanc, Badet Clement, Vin de France, Frankrig
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.

Pr. glas kr. 59,-. Pr. flaske 275,-.

La Cour des Dames Chardonnay, Badet Clement, Vin de Pays
d’Oc, Frankrig

Druerne kommer fra Languedoc-Roussillon i Sydfrankrig - primært fra Limoux,
som sammen med Bourgogne regnes for Frankrigs bedste chardonnay-område.
Vinen er cremet og fyldig i smagen. 
Flot kompleksitet og intensitet.

Pr. flaske 345,-.

Chardonnay/Semillon, Petit Rozier, Western Cape, Sydafrika
Dufter eksotisk af grapefrugt, honning og hvide markblomster. Smagen har en 
charmerende frugtsødme og god friskhed. 
Et lifligt og lækkert glas.

Pr. flaske 298,-.

Riesling ”Granit”, ØKO, Domaine Frey, Alsace, Frankrig
Intens citrus- og blomsterduft med mineralske toner. 
Smagen er tør, ren og meget præcis. 
En charmerende riesling.

Pr. flaske 365,-.

3/2018

Ved køb af 
1 fl. vin medfølger 
der gratis isvand
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HVIDVINE
Sauvignon Blanc, White Collection, SOHO, Marlborough, 
New Zealand
Sprød og frisk, med masser af hyldeblomst, tropisk frugt og en forfriskende syre.

Pr. glas kr. 69,-. Pr. flaske 345,-.

Chablis, Chanson, Chablis, Frankrig
Smagen er absolut tør med en smule syrlighed og balanceret med en lille fedme. 
En meget sprød vin. Klassisk Chablis.

Pr. flaske 495,-.

3/2018

Ved køb af 
1 fl. vin medfølger 
der gratis isvand
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RØDVINE
La Cour des Dames Rouge, Badet Clement, Vin de France, Frankrig
Smagen er afrundet, saftig og med moden 
frugt og et strejf af sødmefulde, varme 
krydderier. Imødekommende, blød og saftig sydfransk vin.

Pr. glas kr. 59,-. Pr. flaske 275,-.

La Cour des Dames Pinot Noir, Badet Clement, Vin de Pays d’Oc,
Frankrig
Druerne til denne Pinot Noir kommer primært fra Aude-dalen i Languedoc-Roussillon.
Intens næse med noter af hindbær, ribs og jordbær. Vinen er mild, blød og saftig. 
En meget elegant og velafbalanceret pinot noir, som fungerer fint til grillet fisk og r
etter med lyst fjerkræ.

Pr. flaske 345,-.

Shiraz/Cabernet Sauvignon, Petit Rozier, Western Cape, Sydafrika
Intens næse af mørke bær og lidt krydderier. 
Saftig og fyldig. 

Pr. flaske 298,-.

Nespolino Sangiovese/Merlot, Poderi dal Nespoli, 
Emilia-Romagna, Italien
Intens næse af mørke bær og lidt krydderier. Saftig og fyldig i munden.

Pr. glas kr. 69,-. Pr. flaske 308,-.

3/2018

Ved køb af 
1 fl. vin medfølger 
der gratis isvand
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RØDVINE
Malbec, Barrandica, Bodegas Antucura, Mendoza, Argentina
En cremet og tyk viskositet. 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.

Pr. flaske 365,-.

Valpolicella ”Ma Roat” Ripasso, Tezza, Veneto, Italien
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 usædvanlig mild og silkeblød 
ripasso, lav på alkohol og med masser af elegance.

Pr. flaske 398,-.

Vaquos Roble, Bodegas Pinord, Ribera del Duero, Spanien
Flot dybrød kirsebærfarve. 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. Herlig til lammekød, til gryderetter, til frikassé, til farsretter og godt 
oksekød.

Pr. flaske 398,-.

3/2018

Ved køb af 
1 fl. vin medfølger 
der gratis isvand
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SØDE VINE
Moscato d’Asti, Cá ed Balos, Azienda Agricola Dacapo, Italien
Fantastisk aromatisk duft, med en delikat og vedholdende aroma. Smagen er intens 
og sødmefuld.

Pr. flaske 268,-.

10 Year Old Tawny, Quinta de la Rosa, Douro, Portugal
Tonel 12 refererer til det gamle fad, som familien 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. 

Pr. glas kr. 59,-.

Moscatel, Bodegas Pinord, Spanien
Meget aromatisk duft af abrikos, honning og kamille. Smagen er fed, cremet,  
og ret lang. 
En fyldig dessertvin, som dog stadig er elegant og frisk.

Pr. glas kr. 45,-.

3/2018

Ved køb af 
1 fl. vin medfølger 
der gratis isvand
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