Champagne
Glas
Henri Giraud, Esprit Nature, Champagne, Aÿ, Frankrig

1/1 fl.
600,00

Champagne med en fin, tilstedeværende mousse, og et fyldigt udtryk domineret af røde bær
og tørrede abrikoser, men også en sofistikeret og strukturgivende mineralitet der løfter
helhedsoplevelsen.

Mousserende vin
Fascino, Prosecco , Italien
Økologisk Prosecco med en ren duft typiske Prosecco-noter af akacieblomst. Smagen fyldig
og frugtagtig med nuancer af grønne æbler og marcipan.

Glas

1/1 fl.

65,00

295,00

Glas

1/1 fl.

Hvidvin
Jean Pabiot, Pouilly-Fumé - Fines Caillottes, Loire, Frankrig 2017

425,00

Halvtør, fyldig vin med smag af mango og hyldeblomst.

Hornhead, Chardonnay, Vin de Pays d'Oc, Frankrig 2017

255,00

Moderne Chardonnay - både i sit udtryk og sin smag - fyldig og afrundet med en fin balance
mellem frugt, fadlagring og fin syre. Bouqueten fremstår eksotisk med noter af frugt, citrus
og vanille.

Famille Hugel, Pinot Gris - Classic, Alsace, Frankrig 2016
Frisk og elegant tør smag af meget modne frugter, såsom abrikos og blommer.

75,00

Tommasi, Trebbiano di Lugana, Veneto, Italien 2017

345,00

Blomsteragtig duft med et strejf af fuldmodne ferskner. Smagen er halvtør, fyldig og
frugtagtig med et strejf af mandler i eftersmagen.

Fedele, Bianco, Sicilien, Italien 2018
Fornøjelig økologisk vin, der tilbyder intense aromaer af både citrusfrugter og tropiske
frugtsmage. Perfekt med skaldyr eller som aperitif.

400,00

55,00

The 3 Wooly Sheep, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand 2018

225,00

325,00

Lækker, moderne vin med lifligt og saftigt inferno af ananas og grapefrugt.

Rosévin
Glas
Château d'Esclans, The Palm, Côtes de Provence, Frankrig 2018

400,00

Frisk, aromatisk og udtryksfuld rosévin med den reneste smag af friskplukkede hindbær og
en sprød, afrundet og behagelig finish.

Pretty Gorgeous, Rosé, Hérault, Frankrig 2018
Halvtør frisk rosévin med bouquet af friskkværnet rød peber og frugtrig smag.

Umberto Cesari, Iove - Rosé, Emilia Romagna, Italien 2018
Frugtagtig, medium fyldig, læskende rosévin- med kirsebæragtige nuancer fra Sangiovesedruen der bliver afrundet flot af Merlot-druens strejf af blomme.

1/1 fl.

55,00

225,00
335,00

Rødvin
Glas
Maison Louis Jadot, Beaujolais-Village - Combe aux Jacques, Beaujolais, Frankrig
2017

1/1 fl.
360,00

Usædvanlig flot Beaujolais, der endda har potentiale til at udvikle sig over nogle år. Men
som naturligvis kan nydes kølig, ung og frisk.

Sensas, Cabernet Sauvignon/Syrah, Languedoc, Frankrig 2017
Fyldig, blød vin med brombær og vanille i smagen.

Tommasi, Valpolicella Classico Superiore - Rafaèl, Veneto, Italien 2016
Tør og fyldig vin med et strejf af kirsebær og vanille i eftersmagen.

55,00

225,00

75,00

340,00

Bodegas Tempore, Generación 76 Tempranillo, Aragón, Spanien 2017

325,00

Smagen af vinen byder på masser af røde, perfekt modnede bær, samtidig med at vinen føles
forførende fløjlsagtig i munden. Herefter bemærker du smagsnoter af røget, amerikanske
egetræ og den fine, runde og afbalancerede syre, der harmonerer perfekt til hinanden.

Noble Vines, 667 Pinot Noir, Californien, Monterey, USA 2016

390,00

Mørk, dyb, krydret og meget sensuel Pinot Noir.

Portvin
Warre's, Otima 10 year Tawny, Douro, Portugal
Bouquet af moden frugt med en dejlig delikat og blød smag med nuancer af nødder,
mandariner og abrikoser.

Glas

1/1 fl.

75,00

450,00

