
Husets anbefaling

 C
hi

le

Viña Tarapacá Reserva Chardonnay
En flot vin i glasset med stor åben bouquet. Her er noter  
af citrusfrugt, hvide blomster og vanilje fra fadlagringen. 
Vinen udvikler sig flot i munden med blød frugtstruktur  
og god tæthed i eftersmagen. 
 

pr. glas 75,- 37,5 cl  
pr. 1/2  fl.145,- pr. fl.275,-  It

al
ien

Castellani Fam. Corsarini Chianti DOCG
Vinen fremstår indbydende i glasset med sin rubinrøde farve 
og lilla reflekser. Duften er præget af kirsebær og krydderier. 
Vinen er mediumfyldig, rund og yderst behagelig med en 
delikat friskhed og god balance mellem frugt, tanniner og syre.  
 

pr. glas 75,- pr. fl. 275,-



Rosé
 F

ra
nk

rig

Badet Clement & Co.Cuvée Préstige Rosé
Vinen har en smuk pink farve. Duften er præget af modne 
frugter og tørrede blomster. Smagen er virkelig forfriskende 
med en velbalanceret afslutning. 
 
 

pr. glas 75,- pr. fl. 275,-

 C
hi

le

Viña Tarapacá Rosé
Farven er flot mørk med en dybde der viser, at her er en 
vin med smag. Duften er fyldt med modne solbær og frisk 
sommer. Smagen er overvældende, meget elegant og alligevel 
med en god dybde og fylde.  
 

pr. fl. 285,-

 F
ra

nk
rig

Rosé d’Anjou AOC Villa Lorane
Attraktiv klar lyserød farve med rødlige strejf. En 
koncentreret duft med tydelige noter af fersken, ananas, 
friske druer, jordbær og kandiseret frugt efterfulgt af sort 
peber. Fyldig, silkeblød og perfekt afbalanceret.  
 

pr. fl. 295,-

 It
al

ien

Fabiano Bardolino Chiaretto Classico
Bardolino Chiaretto er flot laksefarvet med en duft af 
rosenblade og friskplukkede hindbær. Smagen er domineret 
af en frisk frugtsyre og lang intens smag med noter af friske 
røde bær. 
 

pr. fl. 295,-

 F
ra

nk
rig

Mimi Rosé
Farven er lys rosa og i munden opleves en behagelig 
og vedvarende eftersmag. Smagen overrasker med sine 
blomsteragtige noter som stammer fra smagen af knust 
jordbær, citron og vandmelon. 
 

pr. fl. 355,- Magnum  
pr. fl.        685,-

Hvidvin

 T
ys

kl
an

d

Eser Riesling No. 3, Simply Fruity
No. 3 Simply Fruity har en fin lys farve. Duften er præget 
af moden frugt, som går igen i smagen. En frisk, sprød og 
saftig vin i god balance. 
 
 

pr. glas 85,- pr. fl. 285,-

 F
ra

nk
rig

Muré Pierres Sèches Pinot Gris
I glasset fremstår denne Pinot Gris smuk gylden med fine 
reflekser. I duften møder man let røgede toner med friske 
strøg af jordbær, fersken og mango. I munden opleves vinen 
fyldig og sprød med intense noter af mandarin og abrikoser.  
 

pr. 1/2  fl.245,- pr. fl. 395,-

 Ø
st

rig

Pfaffl Grüner Veltliner  
Weinviertel DAC Zeisen
Den charmerende duft af sort peber ledsages af citrus 
og vilde krydderurter. Smagen er frugtig og sprød. Den 
krydrede eftersmag er indbydende og insisterende og giver 
lyst til endnu et glas.

pr. fl. 345,-

 N
ew

 Z
ea

la
nd

Babich Black Label Sauvignon Blanc
Farven er flot grøn med gyldent skær. Duften er voldsom 
med de klassiske toner fra Sauvignon Blanc, lige fra nyslået 
græs til hyldeblomst. Smagen er intens med stram syre og en 
varm moden frugt. 
 

pr. fl. 395,-

 F
ra

nk
rig

Château de Maligny Chablis Carré de César
Duften er liflig med et strejf mineralitet. Det mineralske 
går igen i smagen, som bærer præg af de karakteristiske 
træk fra en Chablis-vin. Frisk og tør. Vinen har stort 
lagringspotentiale og kan gemmes i op til 10 år. 
 

pr. fl. 425,-



Rødvin
 C

hi
le

Viña Tarapacá Reserva Cabernet Sauvignon
Dyb rubinrød i glasset med en duft af modne solbær og 
hindbær samt noter af mynte og krydderier såsom sort peber 
og vanilje Vinen er medium fyldig med en blød smag med 
god tæt frugt og modne tanniner.  
 

pr. 1/2  fl.195,- pr. fl. 345,-

 C
hi

le

Viña Tarapacá Gran Reserva Cabernet Sauvignon
Duften er typisk Cabernet Sauvignon med store 
mængder solbær og brombær samt et lille strejf af læder 
fra fadlagringen. Smagen er kraftfuld med silke- bløde 
tanniner, der smyger sig om tungen.  
 

pr. fl. 395,-

 S
pa

ni
en

O. Fournier Urban Ribera
I glasset er vinen flot kirsebærfarvet med fine violette strøg. 
Duften er intens med noter af moden sort frugt, krydderi, 
chokolade og lidt lakrids. Smagen er flot struktureret 
og velafbalanceret, her går noterne af sorte frugter som 
brombær igen sammen med lette toner af lakrids. 

pr. fl. 375,-

 F
ra

nk
rig

Château Fleur de Jean Gué
Vinen har en flot rubinrød farve og en intens aroma af 
hindbær. I munden dominerer smagen af solbær og ristet 
kaffe. I eftersmagen er der noter af abrikos og behagelige 
krydderier.  

pr. fl. 645,- Magnum  
pr. fl.       995,-

 F
ra

nk
rig

Christian Bernard Fleurie Vieilles Vignes
Funklende rød i glasset med en livlig bouquet af rene 
røde kirsebær og jordbær. I munden er vinen frisk og med 
en levende frugt, her er noter af jordbær og til sidst lidt 
sekundære aromaer i form af røg og chokolade. En kompleks 
vin i den lette elegante stil.

pr. fl. 395,-

 F
ra

nk
rig

Château du Pintey Bordeaux Supérieur
En klassisk flot Bordeaux i farven og duften signalerer 
det samme. Læder, rosenblade og solbær i skøn harmoni. 
I smagen er tanninerne silkebløde og frugten domineret 
smagsindtrykket. Fadet ligger pænt i baggrunden og 
understreger blot vinens klasse.

pr. fl. 345,-

 It
al

ien

Fabiano Ripasso della Valpolicella DOC
Tæt sort struktur med rød kant. Duften er præget af mørk 
chokolade og varme brombær. Smagen er kraftfuld med en 
kaskade af røde bær, mokka, chokolade og bløde tanniner. 
Vinen har en anelse restsødme der balanceres fornemt af 
den kraftfulde frugt og koncentration.

pr. fl. 425,- Magnum  
pr. fl.       795,-

 It
al

ien

Fabiano Amarone Della Valpolicella Classico DOCG
Duften er elegant med let krydrede toner af egetræ og mokka. 
Herfindes også en stor koncentration af moden rød frugt. 
Smagen er tør og velbalanceret med en meget intens kerne  
af rå frugt og en typisk bitter afslutning. En Amarone i  
den gode klassiske stil.

pr. fl. 835,-

Alkoholfri vin

 Ø
st

rig

Schloss Raggendorf Alcohol free Chardonnay
Denne alkoholfrie vin har en frisk og behagelig aroma. Det 
er en fyldig vin med en harmonisk blanding af frugt og 
sødme. 
 
 

pr. glas 65,- pr. fl. 245,-  Ø
st

rig

Schloss Raggendorf Alcohol free Cabernet Sauvig-
non
Denne alkoholfrie vin har en frisk og behagelig aroma. Det 
er en fyldig vin med en harmonisk blanding af frugt og 
sødme. 
 

pr. glas 65,- pr. fl. 245,-

 U
SA

Silver Mountain Zinfandel
I duften mødes man af modne skovbær, en intens sødme 
og et fint krydret præg fra fadlagringen. I munden opleves 
vinen fyldig og flot balanceret. Man bombarderes af modne 
røde bær, et lækkert sødmefuldt element og et lille bid af 
krydderi, der samler udtrykket.

pr. glas 75,- pr. fl. 315,-



Dessertvin

 F
ra

nk
rig

Vignerons Catalans A.O.P. Banyuls Traditionnel 
Vin Doux Naturel
Smuk læderfarve med rød kerne. Duften er præget af 
nødder, mandler, tørrede frugter og lidt peber. Smagen er 
mild og blød i karakteren med noter af hasselnødder og ren 
rød frugt.

pr. glas 75,- pr. fl. 395,-

 C
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Viña Tarapacá Late Harvest 50 cl.
Gylden essens til at afslutte et perfekt måltid. Stor fed 
duft med honning og lidt krydderi, smagen er rigt varieret, 
har en fin balance mellem syre og sødme og en lang intens 
eftersmag. 
 

pr. glas 75,- pr. fl. 225,-

 It
al

ien
Beni Di Batasiolo Moscato Spumante Rosé
Moscato Rosé Spumante ser flot ud i glasset med sin lette, 
pink farve. Fine bobler der vedholdende stiger op i glasset. 
Duften er behagelig og charmerende med kirsebær og frisk 
frugt. Smagen er sødmefyldt, frisk og har god intensitet og 
vedholdenhed i eftersmagen.

pr. glas 95,- pr. fl. 275,-

Mousserende
 S

pa
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en

Mont Marcal Cava Semi Seco
Klar i glasset med herlig frisk ekspressiv duft. Her er noter 
af lidt gule blomster, appelsin og modne æbler. Smagen 
er medium tør med god friskhed og noter af kandiseret 
citrusfrugt. Herlig frisk stil. 
 

pr. glas 75,- pr. fl. 275,-

 F
ra

nk
rig

Lentz Crémant d’Alsace Brut
Denne Crémant d’Alsace Brut er svag gylden i glasset med 
en vedholdende strøm af bobler. Duften er yderst elegant 
med noter af hindbær og nødder. Smagen er flot balanceret 
og vedholdende med en behagelig portion syre, der gør vinen 
frisk og delikat.

pr. glas 80,- pr. fl. 395,-  F
ra

nk
rig

Charles Mignon 1. Cru Brut halvflaske
En flot gylden farve i glasset med flot spil fra boblerne. 
Duften er ekspressiv med toner af hyld, frisk græs og lidt 
grønne æbler. Smagen er fokuseret med sprød grøn frugt og 
fornemmelsen af sommer.  
 

37,5 cl 
pr. 1/2  fl. 345,-

 F
ra

nk
rig

Consulat-Palace Champagne Brut, Cuvée Prestige
Champagne Consulat-Palace, Brut, Cuvée Pristige har en 
klar lys farve. Duften er ren med god kølig grøn frugt og 
lidt hvide blomster. I smagen er der en pæn mousse og god 
friskhed, ikke så tung og kraftig, men super elegant. 
 

pr. fl. 595,-

Portvin

 P
or
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Porto Réccua White Port
Funklende ravgul i glasset. I næsen er vinen kompleks 
og med en tydelig, frisk og intens blomsterduft. Vinen er 
fyldig med enestående fedme og god syre. Eftersmagen er 
vedvarende og udfordrende. 
 

pr. glas 75,- pr. fl. 395,-

 P
or

tu
ga
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Porto Réccua Ruby Portvin
Øjet mødes af en vin med en indbydende mørk, rød farve. 
Den fyldige duft er domineret af bær, og i munden er vinen 
blød, velstruktureret med høj kvalitet og den perfekte 
blanding af sødme og syreholdighed. Eftersmagen er lang 
og lækker. 

pr. glas 75,- pr. fl. 395,-

 P
or
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Porto Réccua Tawny Port
Flot og indbydende gyldenbrun farve. Lækker og frugtig 
duft med modne røde bær og træ. En smag der udvikler sig 
på harmonisk og vedholdende vis. 
 
 

pr. glas 75,- pr. fl. 395,-
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Perlino Sandiliano Moscato Dolce
Indbydende strågul farve med lækre og vedholdende bobler. 
En frisk duft med intense krydrede noter. Harmonisk og 
sødmefyldt smag med en fyldig, silkeblød og indtagende 
eftersmag.

pr. fl. 240,-


