Husets vine:
De to hvide:
Giacondi Bianco, MGM Mondo Del Vino, Italien ………………………..

65 kr. / 280 kr.

Campo Flores Blanco 2016, Spanien - Økologisk ………………………...

65 kr. / 280 kr.

De to røde:
Il Sarone, MGM Mondo Del Vino, Italien………………………………...

65 kr. / 280 kr.

Costières de Nîmes, Pierre Vidal, 2015 - Biodynamisk …………………..

70 kr. / 300 kr.

Øvrige vine, der serveres på glas:
Bobler:
Dom Portier Cava, Brut…………………………………………………………..
Parés Baltà Cava, Brut – Biodynamisk ………………………………………….
Michel Gonet Champagne, Extra Brut, Grand Cru, 2008………………………..

69 kr.
75 kr.
125 kr.

Hvidvin:
Aiméstentz, Frankrig (375 ml) – Økologisk……………………………………... 80 kr.
Zebro, Portugal – Økologisk…………………………………………………….. 70 kr.
Maui, New Zealand – Økologisk………………………………………………… 75 kr.
Rosévin:
Morte Pinadillo Rose, Spanien …………………………………………………..
Woodstock Rose, McLaren Vale, Australien…………………………………….

65 kr.
75 kr.

Rødvin:
Pinot Noir , Cycles Gladiator, Hahn, Carlifornien……………………………….
Zinfandel, Cycles Gladiator, Hahn, Carlifornien………………………………...

75 kr.
85 kr.

Dessertvin:
Montecristo Moscatel Dulce, Spanien……………………………………………
Capricho de Goya Moscatel, Spanien…………………………………………...
Woodstuck Very Old Fortified (500 ml), McLaren Vale, Australien……………
Woodstuck Botrytis (375 ml), McLaren Vale, Australien……………………….

69 kr.
69 kr.
75 kr.
65 kr.

….I vores vinkælder gemmer vi endnu flere flasker - Kom ned og kig!

Bobler:
Saint Éloi, Crement d’Alsace, Cave du Roi Dagobert, Frankring

350 kr.

En tør, elegant mousserende vin med fine, behagelige bobler, blomstrende aromaer og
sprød grøn æblefrugt. Vinen er lavet på Pinot Blanc, Pinot Auxerrois og Pinot Noir.

Michel Gonet Champagne, Extra Brut, Grand Cru, 2008

465 kr.

En flot, elegant og sprød blanc de blancs af ren Chardonnay.

Michel Gonet Rosé Champagne Brut, 2008

465 kr.

Vinen er lavet på 100 % Pinot Noir og har en mild smag af tranebær, kirsebær, ribs og et
strejf af appelsin.

Pierre Le Boeuf Champagne, Brut, Grand Cru

625 kr.

En champagne produceret på halv Pinot Noir og halv Chardonnay, der giver en god
balance i smagen af røde bær, æble og citrus.

Dom Portier Cava, Brut

300 kr.

Elementer af citrus med florale undertoner og lidt gærede aromaer udgør duften.
Smagen er tør, frisk og ren. Vinen er lavet på druerne Macabeo, Parellada og Xarello.

Dom Portier Cava, Demi Sec

300 kr.

Smagen har en let sødme med en dejlig frugtighed, der holdes i skak af en frisk syre.
Boblerne bidrager også med friskhed og har elegancen fra den klassiske traditionelle
metode. Et blend af Macabeo, Parellada, Pinot Noir, Trabat og Xarello.

Dom Portier Cava Rosé, Brut

300 kr.

Duft og smag er imødekommende med en forfriskende aroma af jordbær, hindbær og lidt
rød rose. Vinen har intensitet og et rent finish. Den flotte røde farve kommer fra Pinot
Noir-druen, der i denne vin er i blend med den lokale drue Trepat.

Parés Baltà Cava, Brut – Biodynamisk

325 kr.

Denne vin byder på eksotisk frugt med moden pære, grønne æbler, kvæde og ingefær.
Vinen har en perfekt balance mellem syre og sødme og den mindre dosage gør den til et
behageligt selskab. Vinen består af druerne;Parellada, Macabeo og Xarel-lo, der er dyrket
uden brug af pesticider eller kemiske sprøjtemidler.

Vilarnau Cava, Brut

395 kr.

En kvalitets-cava med hele 14 måneders lagring, der giver vinen ekstra kompleksitet og
finere bobler. Vinen er tør med aroma af grønne æbler, og består af de klassiske cavadruer: Macabeo, Parellada og Xarel-lo.

….I vores vinkælder gemmer vi endnu flere flasker - Kom ned og kig!

Hvidvin:
Riesling, Cave du Roi Dagobert, AOC, Frankrig

380 kr.

En frisk, aromatisk og forholdsvis let hvidvin fra Alsace fremstillet af ren Riesling. I duften
er der blomster og i smagen citron, æble og pære.

Pinot Blanc, Cave du Roi Dagobert, Frankring
Pinot Blanc-druen kvitterer for de Alsaces klimatiske betingelser med en sprød frugt og
syre. Vinen afgiver friske citrusaromaer - især grape og citron - i en slank stil.

380 kr.

Gewurztraminer, Cave du Roi Dagobert, Frankring
Denne vin er letfyldig og halvtør med aromaer af hybenrose, abrikos, gylden eksotisk frugt
og litchi. Den er lavet på ren Gewurztraminer, som er Alsaces mest aromatisk drue med
udfarne, parfumerede noter.

Pinot Gris, Cave du Roi Dagobert, Frankrig

380 kr.

380 kr.

En frisk og fyldig hvidvin, fremstillet af den klassiske Pinot Gris-drue, dyrket lidt vest for
Strabourg i den nordlige del af Alsace-distriktet. Smagen er præget af druens typiske pæreog citrusaromaer og let krydret smagsstil.

485 kr.
Magie des Caillottes, Sancerre, Domaine Fleuriet, Frankrig – Biodynamisk
Brødrene Fleuriet laver her mineralsk, stram Sancerre fra de yngste stokke. Lagret både på
stål og fad og med noter af fersken og citrus.

Aiméstentz, Frankrig (375 ml) – Økologisk

240 kr.

En let parfumeret duft med snert af hyldeblomst er det første man møder ved denne
alsaciske vin. I munden er den fyldig, blød og mættende. Vinen, der udelukkende består af
Gewurztraminer, er den perfekte ledsager til ost især.

Grüner Veltlier 2015 Geyerhof, Østrig

475 kr.

Grüner Veltlinerdruer er Østrigs vigtigste druesort. Grüner Veltliner. Vinen er utrolig
intens og raffineret. Smagen er delikat, koncentreret med det klassiske indtryk af peber,
æbler og citrus

Riesling 2016 Geyerhof, Østrig

450 kr.

Har intense aromaer af hvid fersken med salte mineraler og blomstrede undertoner. Den
her fylde og stor koncentration med en lækker, moden og frugtig syre. Egner sig godt til
salte retter.

Giacondi Bianco, MGM Mondo Del Vino, Italien

280 kr.

Giacondi er et sammenstik af Chardonnay og Inzolia fra Sicilien og Trebbiano fra Emilia
Romagna. Duft og smag er ungdommelig med aromaer af melon, grape, pære og
akacieblomst. En vin der falder i langt de flestes smag.

SuperBIO, Decordi, Italien – Økologisk

280 kr.

Denne sicilianske flaske består udelukkende at Pinot Grigio og har næse fyldt med
eksotiske frugter. I smagen er den tilpas tør med en smule citrus.

Alba Martín, Rías Baixas, Spanien

350 kr.

Denne spanioler består udelukkende af Albarino, der er kendetegnet ved milde aromaer af
citrus, pære, græs og mandler. Vinen har lagret på ståltanke og fremstår mineralsk med
frisk syre.

….I vores vinkælder gemmer vi endnu flere flasker - Kom ned og kig!

Campo Flores Blanco 2016, Spanien – Økologisk

280 kr.

En frisk, sprød og frugtig vin lavet på Verdejo og Sauvignon Blanc fra den spanske region
La Mancha. Markerne er dyrket uden brug af pesticider og kemiske sprøjtemidler. Vinen
har noter af grapefrugt, pære og kaprifolie.

Zebro, Portugal – Økologisk

300 kr.

En blanc de noir lavet på ren, økologisk Aragonez fra det sydlige Portugal med lagring på
stålfade. Smagen er struktureret og unik med jordbær, hindbær, kombineret med blandede
krydderier og med en blød eftersmag.

Cole Ridge, Californien

320 kr.

Eagle Rock Vineyards producerer denne fine flaske af ren Chardonnay. Med noter af
modne citrusfrugter, ananas og melon får man en medium fylde, der kan nydes både med
og uden mad.

Maui, New Zealand – Økologisk

375 kr.

Maui kommer fra området Marlborough, et af New Zealands mest anerkendte vinråder.
Vinen er lavet i en klassisk stil på ren Sauvignon Blanc med sprøde noter at stikkelsbær,
hyldeblomst og citrus-skal.

Mayfly, Masters of Wine, 2016, New Zealand

425 kr.

En ren og sprød hvidvin fra Malborough med frugtige noter til næsten og en god syrlighed
til munden med eftersmag af fersken og citron.

Rosé:
Morte Pinadillo Rose, Spanien

280 kr.

Vinen er produceret i Ribera del Duero-distriktet og lavet på Tempranillo-druen, der her
kaldes ”Tinto Fino.” Med nuancer af jordbær, hindbær og en frugtig stil er vinen perfekt
til de varme sommeraftner.

Woodstock Rose, McLaren Vale, Australien

320 kr.

Dette er en herlig, halvsød rosévin på grenache-druen, fremstillet af ingen ringere end Ben
Glaetzer; en legende i den australske vinverden. I glasset mødes vi af fuldmodne jordbær,
hindbær, sommerblomster, som samles i en delikat vekselvirkning mellem sødme og frisk
syre.

….I vores vinkælder gemmer vi endnu flere flasker - Kom ned og kig!

Rødvin:
Costières de Nîmes, Pierre Vidal, Frankrig – Biodynamisk

300 kr.

Født i den sydlige del af Rhone og bestående af Grenache, Syrah og Mourvedre. En
frugtrig vin, som langt de fleste falder for.

Domaine St. Pierre 2011, Côtes du Rhône, Frankrig

355 kr.

Dette er en saftig, let rustik Rhônevin. En charmerende men også magtfuld vin. Sorte
kirsebær og blå blommer komplementeres af sorte oliven, sort peber og Provence-urter,
der giver vinen en smuk og personlig helhed. Druesammensætningen er 60% Grenache,
25% Syrah og 15% Carignan

Gigondas, Rhône, Frankrig

475 kr.

Denne vin har fået intet mindre end 92 point af Rober Parker, verdens bedste vinjouralist
også omtalt som "The million dollar nose." Når man dufter og smager flyver tankerne i
retning af det sydlige Rhônes skråninger med stenet jordbund, timian, rosmarin, olivenlund
og mørke blommer.

Mas De Boislauzon, Chateauneuf du Pape, Rhône, Frankrig

600 kr.

Vinen er lavet med basis i mere end 60 år gamle, lavtydende vinstokke og er tappet
ufiltreret for maksimal koncentration, kompleksitet og aroma.
Duftnuancerne er rå lakrids, laurbærblad, Provence-urter, og fine pebertoner.

Lalande de Pomerol, Frankrig

395 kr.

Dette er befriende klassisk og elegant Lalande-de-Pomerol med det områdetypiske blend af
Merlot tilsat en anelse Cabernet Franc. Vinen lagres på gamle barriques, der ikke afgiver
ristede fadnoter til vinen. Her får man således en både område- og druetro vin, der forener
Merlot-druens bløde, fyldige væsen med den grusede jords elegance.

Pur Merlot, Chateau Martet, Bordeaux, Frankring

425 kr.

Skovbær og modne blåbær går hånd i hånd med ristet eg, espresso og en anelse vanilje. I
en vedholdende eftersmag fornemmes de fintslebne tanniner, der er adelsmærket fra
kvalitets-eg samt ikke mindst en vinmager, der ikke har sat en fod forkert.

Il Sarone, MGM Mondo Del Vino, Italien

280 kr.

En kraftig, halvtør italiener fra Piemonte med noter af mørke bær bl.a. brombær og
kirsebær. Vinen er lavet på Negroamaro, Montepulciano og Malvasia Nera, der spiller
fantastisk godt sammen i denne flaske.

Ricossa Barolo, Italien

435 kr.

Håndplukkede druer lagret 24 måneder på store egetræsfade med efterfølgende lagring på
tank og flaske. Lavet 100 % på Nebbiolodrue med aromaer af kirsebær, røde roser og et
strejf af eg.

350 kr.

Ricossa Barbaresco, Italien
Barbaresco har lageret 3 år: 12 måneder på fransk egetræsfade efterfølgende 24 måneder
på ståltanke. Lavet 100 % på Nebbiolo med aromaer af lakrids, kaffe & vanilje.

La Casetta Ripasso, Italien

455 kr.

Dette er ikke den typiske Ripasso med bamset frugt, men derimod en mere ligefrem, elegant
vin med perfekt modne tanniner. Smagen er stor af kirsebær, varme krydderier, ristede
kaffebønner og chokolade.

….I vores vinkælder gemmer vi endnu flere flasker - Kom ned og kig!

Rinaldi Maior Amarone, Italien

550 kr.

Den verdensberømte Rinaldi Amaronefremstillet på 70 % Corvina, 25% Rondinella og 5 %
Molinara. Farven har en dyb, rød glød og vinen har en stor bouquet med nuancer af
kirsebær og blommer. Smagen er overdådig, forførende og kraftig med lang krydtret
eftersmag - et festfyrværkeri for alle sanser.

Chianti Classico, Sugame, Italien

340 kr.

Lorenzo og Catrina driver den toskanske gård, Antico Borgo di Sugame, som ligger i
hjertet af Chianti Classico distriktet mellem Fireze og Siena. Selv om Lorenzo nok helst vil
lave classico af ren Sangiovese, har han de senere år anerkendt Cabernet og ikke mindst
Merlots blødgørende kvaliteter, og han har derfor tilsat 5% ”franske” druer i denne
Italiener.

Vino Rosso IGT, Sugame Italien

280 kr.

Denne vin er som sin ovenstående bror, en af Lorenzo og Catrinas værker. Den er lavet på
ren Sangiovese og er fyldt med sol og modne bær.

Eudald La Creueta, Spanien

375 kr.

I Penedes produceres denne fine flaske på Merlot, Carbenet Sauvignon og Petit Verdot.
Den er dyb i farven med aromaer af blommer, kanel, brombær og fugtig skov.

Boneshaker, Californien

500 kr.

En meget fyldig vin lavet på Zinfandel med stor stoflighed og power, men samtidig en vin
med bløde tanniner. Duft og smag har tætpakkede elementer af svesker, blåbær, CherryCoke, hindbær, BBQ-krydderi, røg og espresso.

Pinot Noir , Cycles Gladiator, Hahn, Carlifornien

350 kr.

Denne Pinot Noir er en rigtig ”frugtbombe” med masser af dejlig rød frugt. Vinen er efter
endt gæring lagret 10-12 mdr. på 80% nye franske egefade og 20% brugte franske fade.
Vinen er tør med en behagelige frugtsødme i eftersmagen.

Zinfandel, Cycles Gladiator, Hahn, Carlifornien

380 kr.

Lagringen er foregået dels på tank, og dels på egetræsfade og flaske - hvilket har afrundet
vinen, så den fremstår helt uimodståelig. Duft og smag har intense aromaer af hindbær,
mørke kirsebær, svesker og sort peber.

….I vores vinkælder gemmer vi endnu flere flasker - Kom ned og kig!

Dessertvin:
280 kr.
Scanavino, Moscato d’Asti, Italien
Sød, perlende vin fra Piemonte i Norditalien fremstillet af den meget aromatiske Moscatodrue, som tilfører vinen sin sødt-krydrede og udtryksfulde muskatduft. Vinen har en
sødmefuld frugtfylde, der holdes frisk af en ungdommelig syre.

Capricho de Goya Moscatel (500 ml), Spanien

515 kr.

Vinen her agres ca. 4 år udendørs i 60 liters ’Demi-Johns’. De skiftende temperaturer og
det varierende lys giver vinen de specielle oxidative og sekundære aromaer med elementer
af rosiner, korender, friskristet kaffe, sukkersyltede svesker og ditto figner, ristede mandler
og det flygtige syreelement af orangeskal, der holder de godt 200 gram restsukker/liter i
ave.

Montecristo Moscatel Dulce (500 ml), Spanien

515 kr.

Det lave udbytte fra Nordspaniens ældgamle stokke sikrer en uhørt koncentreret Moscatel
Dulce, der har Muscat-druernes typiske aromaer, men også honning og ananas samt en
fedme og fylde, som normalt ikke forbindes med denne type vin.

Woodstuck Very Old Fortified (500 ml), McLaren Vale, Australien

650 kr.

Vinen leverer et sansebombardement af valnød, pecan, moscovado, syltet appelsinskal,
julekrydderi og velkogt flødekaramel. Enorm fylde og fedme tæmmes af syren og vinen
glider således ned med forbavsende lethed, og man har god tid til at nyde eftersmagen, der
er minutlang. Vinen er lavet på 70 % Grenache og 30 % Syrah med en lagringsalder på
min. 20 år.

….I vores vinkælder gemmer vi endnu flere flasker - Kom ned og kig!

