MOUSSERENDE

Brut Classique, Jean Louis Denois

Flotte bobler fra sydfranske Limoux. Lavet som en Champagne. Flot farve med et ganske let kobberskær og masser af fine,
små bobler. Duften er ret vinøs med røde bærnoter og et strejf af citron.
1 glas 75,- (inkl. snacks)

1/1 fl. 550,-

Möet Chandon Imperial

Möet et Chandon Brut Imperial er en af verdens mest kendte Champagner. Lavet på de tre druetyper fra Champagne, Pinot
Noir, Pinot Meunier og Chardonnay, som er blended til den bløde, velafbalancerede stil, der kendetegner Möet et Chandon.
1 glas 110,-

1/1 fl. 700,-

HVIDVINE

Chardonnay, Saint Clair

		

Ren Chardonnay fra forskellige marker i Wairau, der er ét af de bedste underområder i Marlborough. Overvejende lagret på
fade af hhv. fransk og amerikansk eg. Aromaer af hvid fersken, mandle og moden grape. Mellemfyldig med god smagsintensitet og rigtig fin syre. Lang eftersmag.
1/1 fl. 345,-

Riesling Terrain Calcaire Trocken, Matthias Gaul		
Vinen kommer fra mere end 25 år gamle vinstokke, der vokser i kalkholdig jordbund. Vinificeret og lagret på stål for størst
mulig renhed. Ren og fin duft af citrus og pære med nogen mineralitet. Tør og relativ let men med rigtig pæn intensitet, frisk
mundvandsdrivende syre og meget velbalanceret afslutning.
1/1 fl. 365,-

Côtes du Rhône Blanc les Grands Calcaires, Santa Duc
Lavet overvejende på Grenache Blanc blandet med Clairette, Ugni Blanc, Bourboulenc, Picpoul og Viognier fra nordvendte
marker med meget kalk i jordbunden, hvilket er med til at give en god friskhed. Duft af æbler, fersken og kanel og med mineralske noter. Fyldig frugt med god friskhed og mineralitet.
1/1 fl. 325,-

HVIDVINE

Côtes du Rhône Blanc, Guigal		
Viognier, Roussanne, Clairette, Marsanne, Bourboulenc og Grenache Blanc. Aromaer af hvide blomster, akacie, abrikos og
hvid fersken. Frugtig med god fylde og en vis mineralitet. Medium syreniveau.
1/1 fl. 325,-

Costieres de Nimes Galets Doré, Château Mourgues du Gres
Sydfransk blanding af Grenache Blanc med Vermentino, Marsanne, Roussanne og Clairette. Ingen fadlagring. Charmerende
kølig duft af citrus, æbleblomst og gul pære. Smagen er mellemfyldig med god smagsintensitet, sprød friskhed og fin mineralitet.
1/1 fl. 295,-

Fernao Pires, Boa Esperanca, Lisboa 		
Lavet 100% på Fernao Pires, der også kendes som Maria Gomes. Fernao Pires er Portugals mest udbredte grønne druesort.
Aroma af melon, mango, appelsinskal og lime. Fyldig frugt i smagen balanceret af en god friskhed. Lang eftersmag.
1/1 fl. 445,-

Riesling Herxheimer Honigsack trocken, Weingut Krebs, Pfalz

		

100% Riesling fra Erste Lage marken Honigsack - en mark med en kalkrig undergrund, der er med til at give friskhed og mineralitet til vinen. Stor intensitet i duften med noter af mirabelle, røde æbler og ananas understøttet af citrus og mineralitet.
Flot balanceret - lang, lang afslutning.
1/1 fl. 455,-

Grüner Veltliner Steinsetz, Schloss Gobelsburg, Kamptal

		

100% Grüner Veltliner fra Steinsetz. Duft af lime og pære samt krydrede elementer. Vinen er mellemfyldig med en del mineralitet og syre. Lang eftersmag - stor vin.
1/1 fl. 545,-

RØDVINE

Chianti Classico, Castello di Monsanto
Klassisk og traditionel Chianti Classico fra Monsanto. 90% Sangiovese og Canaiolo og Colorino for resten. 12 måneder på
5000 listers slavonske fade. Arketypisk næse med kirsebær, te og lidt mandler. Frisk smag med røde bær, mørkere kirsebær
og friske tanniner. Fantastisk Chianti fra en af områdets bedste producenter.
1/1 fl. 585,-

Bordeaux Rouge, Chateau Massot
Økologisk Bordeaux på Carbernet-domineret blanding. Klassisk duft af solbær med noter af viol og krydderurter. God struktur med faste men venlige tanniner.
1/1 fl. 365,-

Negroamaro, Passione Segreta, Puglia
Fyldig syditaliener på Negroamaro-druen. Fyldig og imødekommende duft af røde kirsebær og sød lakrids med en underliggende jordet mineralitet. Smagen er koncentreret med samme noter, milde tanniner og fin friskhed.
1/1 fl. 355,-

RØDVINE

Malbec Estate, Casir dos Santos, Mendoza
Malbec fra Uco Valley i Mendoza dyrket efter bæredygtige metoder. Modnet på en blanding af nye og brugte fade. Rund og
fyldig stil med bærnoter af modne brombær og mørk chokolade. Modne tanniner og frisk syre.
1/1 fl. 425,-

Côtes du Rhône “Les P’tits Gars”, L’Oratoire St. Martin

		

Meget fin Côtes du Rhône på 80% Grenache og 20% Syrah fra 20-40 år gamle vinstokke dyrket biodynamisk. Herlig frisk
duft af hindbær og kirsch med viol, lakrids og peber. Mellemfyldig smag med fin frugtintensitet og pæn eftersmag. Saftig og
meget drikkevenlig.
1/1 fl. 445,-

Cabernet Sauvignon Tributo, Caliterra, Colchagua 		
Luksus Carbernet Sauvignon modnet på franske barriques af egetræ. Duften er domineret af solbær og ribs med krydrede
noter af peber og kanel samt lidt mørk chokolade. Flot struktur med modne tanniner og en frisk syre. Lang eftersmag.
1/1 fl. 425,-

Costieres de Nimes Galets Rouge, Château Mourgues du Gres

		

Overvejende lavet på Syrah og blandet med Grenache, Mourvedre og Carignan. Duft af mørke bær, lakrids og krydderurter.
Mellemfyldig med god saftighed og ret lang eftersmag.
1/1 fl. 315,-

Zweigelt, Domæne Gobelsburg, Kamptal

		

Lavet på den østriske, lokale drue Zweigelt. Ung og frisk vin med charmerende frugtighed og god substans. Aroma af mørk
blomme, sorte kirsebær, kanel, peber og viol. Fyldig og rund med saftig frugtighed, god struktur og lang, behagelig finish.
1/1 fl. 315,-

RØDVINE

Cairanne, Clos Romane
Meget, meget flot Cairanne lavet på 50% Grenache, 25% Syrah, 20% Mourvèdre og 5% Carignan fra vinstokke med en alder
på over 50 år. Meget intens og kompleks duft med karaktér af mørke bær - brombær og kirsebær og med fine noter af peber,
nelliker og engelsk lakrids. Stor intensitet i smagen - flot balanceret med fin tanninstruktur og meget lang eftersmag.
1/1 fl. 485,-

GSM, Schwarz Wine Co., Barossa
Grenache, Shiraz og Mataro (Mourvèdre) fra Barossa Valley. Krydret og intens duft domineret af moden blomme, hindbær og
brombær. Fyldig, frugtig og med faste men modne tanniner - lang eftersmag med fine elementer af røde bær og sort peber.
1/1 fl. 495,-

Barbera d’Alba, Scarzello
Ren Barbera fra omegnen af Barolo by. Herlig sødmefuld næse med modne, mørke bær og en anelse flødekaramel. Fyldig,
blød og afrundet smag med moden sødmefuld og god lang finish.
1/1 fl. 515,-

Carbernet Sauvignon Grillos Cantores, Clos des Fous, Alto Colchagua
Ren Carbernet Sauvignon fra grusholdige og højbeliggende marker. Duften domineres af solbær, hyldebær og kirsebær samt
peber og et let urtet element. Ren i munden med balanceret syre, bløde, fine tanniner og udtalt mineralitet.
1/1 fl. 375,-

Rueda Verdejo Flor de Vetus, Bodegas Vetus
Lavet på 100% Verdejo fra de højstbeliggende marker i Rueda. Intense noter af citrus og tropisk frugt i både duft og smag.
Mineralsk udtryk og en lang eftersmag.
1/1 fl. 315,-

RØDVINE

Toro Flor de Vetus, Bodegas Vetus
Lavet på 100% Tinta del Toro - den lokale klon af Tempranillo. Dyb, sortrød farve og en frisk og sund bærpræget aroma med
let vaniljepræg. Fin intensitet og koncentration i frugten med forfriskende syre, modne tanniner og en lang eftersmag.
1/1 fl. 325,-

Pinot Noir, Saint Clair, Marlborough
100% Pinot Noir fra marker i Marlborough med lavt udbytte. Dejlig aroma af mørke bær og aromatiske blommer. God intensitet i smagen med note af kirsebær, solbær, blommer og jordbær. Flot længde i eftersmagen med et strejf af vanilje.
1/1 fl. 425,-

Côtes du Rhône Quattre Terres, Domaine Santa Duc
Vinen hedder Quatres Terres fordi den kommer fra fire forskellige terroirs i det sydlige Rhône; Vacqueyras, Rasteau, Roaix
og Seguret. Lavet på 70% Grenache, 25% Syrah og de sidste 5% er Cinsault og Carignan. Høstet i hånden og gæret uden
afstilkning og uden gærtilsætning. Lagret på gamle fade et års tid. Tæt og intens næse med karakter af solbær, brombær og
kirsch samt sydfranske krydderurter, nelliker og viol. Smagen er meget fyldig og frugtmættet men fin balanceret med fine
tanniner og en god syre.
1/1 fl. 325,-

Tinto, Boa Esperanca, Lisboa
Lavet på 1/3 af hver af druerne Castelao, Aragonez (Tempranillo) og Syrah. Total afstilkning og to døgns kold præmaceration.
God intens frugtighed i duften med noter af brombær, solbær og jordbær, viol og sort peber. Medium fyldig med god, frugtig
intensitet og mineralitet.
1/1 fl. 295,-

RØDVINE

Amarone della Valpolicella Classico Monte Ca’Bianca, Begali
Topvinen fra Begali - den bedste frugt fra Monte Ca’Bianca. Lavet på en blanding af 40% Corvina, 30% Corvinone, 20%
Rondinella og 10% af den sjældne drue Oseleta. Vinen har siden 1997 fået tre glas i Gambero Rosso ikke mindre end 14 gange
- senest den aktuelle årgang, og 14 gange 5 drueklaser i Duemilavini - de italienske sommelierers guidebog. Imponerende
duft af modne, mørke bær, chokolade, cola og varme krydderier. I munden er vinen tør og helt fantastisk fyldig og elegant på
samme tid. Balanceret tyngde og mineralsk frugt med krydderier og en vedholdende eftersmag.
1/1 fl. 745,-

Spätburgunder Freinsheimer Oschelskopf Gross, Weingut Krebs, Pfalz
Lavet på 100% Spätburgunder - det tyske navn for Pinot Noir. Meget frugtpræget og intens duft af sorte kirsebær og modne
blåbær med en note af vanilje og tørret ingefær. Ren frugtighed i smagen med flot intensitet, høj syre og sarte tanniner. Lang
eftersmag - minder om lang dyrere Bourgogne.
1/1 fl. 665,-

Unlitro, Ampeleia, Costa Toscana
Lavet overvejende på Grenache blandet med Carignan og Alicante Bouschet fra marker i 200-350 moh. Super charmerende
vin med aroma af kirsebær, mynte og en smule sort peber. Saftig og let, læskende og letdrikkelig vin - burgundisk i sin lethed
og renhed med fin syre og fine tanniner.
1/1 fl. 455,-

DESSERT/PORTVINE

Saussignac Vendage Aurefois, Couleurs d’Aquitaine
Lavet på en blanding af Muscadelle, Sauvignon Blanc og Semillon. Druerne er høstet sent, let angrebne af ædel råddenskab,
botrytis, hvilket er med til at koncentrere sukker og smagsstoffer i mosten. Flot gylden vin med aromaer af abrikos, fersken og
vanilje. Smagen er frugtig og sødmefuld med en fin friskhed.
50cl. 285,-

DESSERT/PORTVINE

Moscato d’Asti, Marco Capra
Lavet på Muscat Blanc a Petit Grains - den fineste klon af Muscat, der vokser 380 moh i kalkholdig jordbund. Høstet i hånden
og gæret under tryk og ved lav temperatur. Vinen har en flot grøn-gylden farve med små bobler. Meget intens duft af fersken,
honning og blomster og en fin sødme balanceret af god syre og den cremede mousse.
1/1 fl. 335,-

Tawny Reserva Dona Margarida, Quinta do Infantado
Reserva-Tawny lavet på Tinta Roriz (Tempranillo), Touriga Nacional, Touriga Franca og Tinta Barroca og lagret på små fade.
Fantastisk højt niveau for en Tawny; flotte noter af tørrede frugter, kaffe og nødder. Balanceret smag med god intensitet og
mindre sødme end normalt for portvin.
1 glas 75,-

1/1 fl. 455,-

