
 

VINKORT 

MOUSSERENDE VINE 

Spanien, D.O. Cava 

Catellblanc Semi Seco  

Frisk og balanceret, let sødmefuld cava med elegante frugtrige noter og smukke delikate bobler i glasset. 

Pr. glas    35,00 

 

 

 

 

 

 

Spanien, D.O. Cava 

Catellblanc Rosado  

Duften af blomster blandes med røde frugter og et hint af nybagt brød. Smagen er tør,  

men alligevel silkeblød og forfriskende, og syreindholdet er velafbalanceret.. 

Pr. glas     35,00 

 

 

 

 

 

 

HVIDVINE 

Australien, Padthaway 

Chardonnay Stony Creek  

I munden opleves vinen fyldig og koncentreret, noterne fra duften går igen, 

Her er en vin med masser af fylde og en flot blød balance i eftersmagen. 

1/1 fl.   199,00 

1/2 fl.   104,00 

glas (15 cl)      43,00 

 

 

 

 

 
Frankrig, Gascogne 

La Gascogne Blanc, Alain Brumont  

I smagen fornemmes ligeledes ananas og eksotiske frugter, og der er en god balance mellem sødme og syre.  

Eftersmagen er forfriskende og behagelig. 



1/1 fl.   239,00

 

 

 

 

 

ROSEVIN 

Sydafrika,  

Berry Bush Rosé, Bellingham  

I munden er vinen blød og frugtagtig med skønne noter af modne jordbær og lækre krydderier.  

En frisk og lækker rosé med en lang og insisterende eftersmag. 

1/1 fl.   199,00 

1/2 fl.   104,00 

Glas (15 cl)     43,00 

 

 

 

 

RØDVINE 

Sydafrika, Swartland 

Shiraz/Merlot “Café Victoria”  

I munden opleves vinen fyldig og flot balanceret. Her findes de samme noter som i duften suppleret  

med hints af peber og flot integrerede tanniner. 

1/1 fl.   199,00 

1/2 fl.   104,00 

Glas (15 cl)     43,00 

 

 

 

 

 

USA, Lodi 

Zinfandel “ The 7 Deadly Sins”, Michael David 

7 Deadly Zins er en Zinfandel med gashåndtaget i bund, overdådig, lækker og sexet. Her er morbær,  

mørke kirsebær og peber for fuld udblæsning. 

1/1 fl.   299,00 

 

 

 

 

 

Argentina, Mendoza 

Malbec Trumpeter, Rutini Wines  

Munden fyldes af en frugtrig vin med masser af smag, intense tanniner og smagen af røde bær og blommer  



blandet med hints af kardemomme og peber. Eftersmagen er lang og fyldig. 

1/1 fl.   249,00 

 

 

 

 

Italien, Veneto 

Amarone della Valpolicella Classico, Fabiano 

Duften er elegant med let krydrede toner af egetræ og mokka. Her findes også en stor koncentration  

af moden rød frugt. Smagen er tør og velbalanceret. 

1/1 fl.   499,00 

 

 

 

 

DESSERTVINE 

Italien, Piemonte 

Moscato Rosé Spumante   

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     40,00 

 

 

 

 

 

 

Portugal, Douro 

Niepoort Tawny  

Niepoort Tawny er klassisk teglfarvet i glasset med en ekspressiv duft af modne sorte kirsebær,  

læder og tørrede frugter. Smagen blød og balanceret med smag af røde kirsebær og en god intensitet. 

Pr. glas     45,00 

 

 


