VINKORT

VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLASKE

MOUSSERENDE
Sovrano Brut, Cantina Montelliana, Italien
Meget aromatisk duft, af pære, æbler lidt mandel og citrus. Smagen er frisk og
fin, med en god fylde som gør at vinen ikke virker så tør.

1/1 fl. 298,-.

ROSÉVINE
Coreto Rosato Lisboa, DFJ Vinhos, Portugal
Flot dybrosa farve, duften er aromatisk med noter af hindbær og jordbær.
Smagen er halvtør, fyldig og frugtig med en god eftersmag.
En flot alsidig rosévin.

1/1 fl. 278,-

La Posada Rosé , Bodegas Verum, La Mancha, Spanien
I glasset har vinen en flot sart laksefarve. Duften er frugtig, med noter af blomme,
solbær, og roser. Smagen er elegant, og har en herlig frugt, som spiller godt op til
det lette krydderi, som vinen også besidder.

1/1 fl. 298,-
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HVIDVINE
La Cour des Dames, Blanc, Badet Clement, Vin de France,
Frankrig
Vinen har en frisk frugtrigdom med nuancer af hvid fersken og citrus og en
anelse fedme. Smagen er tør og sprød, og frugten blød og læskende.
Passer til de fleste fiskeretter.

Glas 85,-, 1/2 fl. 158, 1/1 fl. 278,-

Cuvée Prestige, Blanc, Badet Clement Vin de France, Frankrig
Vinen har en frisk frugtrigdom med nuancer af hvid fersken og citrus og en
anelse fedme.
Smagen er tør og sprød, og frugten blød og læskende. Passer til de fleste
fiskeretter.

37,5 cl. 178,-

Sauvignon Blanc, Joli Petit, Paul Sapin, Frankrig
Tør, frisk og aromatisk hvidvin.

25 cl. 95,-

Coreto Branco Medium Sweet, DFJ Vinhos, Portugal
Flot klar gylden farve i glasset. Dufter meget aromatisk, med noter af annanas,
æble, grapefrugt og citrus. Smagen er halvtør/halvsød, meget afrundet og samtidig
læskende og god eftersmag. En flot alsidig hvidvin.

1/1 fl. 308,-
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HVIDVINE
Villa Rossi, Trebbiano, Podere dalNespoli, Emilia-Romagna,
Italien
Farven er lys med grønlige reflektioner.
I glasset tilbyder duften noter af mandel oghvide blomster. Smagen er tør, let
og frisk ogindbyder til store slurke.

1/1 fl. 308,-

Chardonnay, La Cour des Dames, Badet Clément,
Vin de Pays d'Oc, Frankrig
Klar gylden farve med friske grønne skær.
Intens duft af moden frugt, en elegant underspillet fadlagring. Cremet og fyldig
smag med kompleksitet og intensitet af god Bourgogne.

Pr. flaske 368,-

Sauvignon Bl. Albamar William Cole, Casablanca Valley, Chile
Meget aromatisk med noter af græs, hvide blomster, grape og lime.
Tør smag med fylde, men ikke fedme. Sprød, læskende og let drikkelig.

1/1 fl. 328,-

Riesling "Granit", ØKO, Dom. Frey, Alsace, Frankrig
Intens citrus- og blomsterduft med mineralske toner. Smagen er tør, ren og
meget præcis.
En charmerende Riesling, der enten kan drikkes uden mad eller til retter med
skaldyr, hvid fisk eller friske gedeoste.

1/1 fl. 358,-
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RØDVINE
La Cour des Dames, Rouge, Badet Clement, Vin de France,
Frankrig
Krydret duft af modne mørke bær. Smagen er afrundet, saftig og med moden
frugt og et strejf af sødmefulde, varme krydderier. Imødekommende, blød og
saftig sydfransk vin, som passer til de fleste kraftigere kødretter, men også kan
drikkes let afkølet til charcuteri og modne faste oste.

Glas 85,-, 1/2 fl. 158, 1/1 fl. 278,-

Cuvée Prestige, Rouge, Badet, Clement Vin de France, Frankrig
Krydret duft af modne mørke bær. Smagen er afrundet, saftig og med moden
frugt og et strejf af sødmefulde, varme krydderier. Passer til de fleste kraftigere
kødretter, men også kan drikkes let afkølet til charcuteri og modne faste oste.

37,5 cl. 178,-

Merlot, Joli Petit, Paul Sapin, Frankrig
Flot dybrosa farve, duften er aromatisk med noter af hindbær og jordbær.
Smagen er halvtør, fyldig og frugtig med en god eftersmag.
En flot alsidig rosévin.

25 cl. 95,-

Pinot Noir, La Cour des Dames, Badet Clement, Vin de France,
Frankrig
Relativ mørk farve for en pinot noir. Intens næse med noter af hindbær, ribs og
jordbær. Vinen er mild, blød og saftig og lidt i stil med en Côte de Beaune.
En meget elegant og velafbalanceret Pinot Noir.

1/1 fl. 328,-
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RØDVINE
Coreto Tinto Lisboa, DFJ Vinhos, Portugal
Flot rubinrød glansfuld farve i glasset. Duften meget aromatisk, med noter af
Kongen af Danmark bolsjer, jordbær, hindbær og orangeskal. Smagen er
tør/halvtør, med en pæn fylde, god druesødme og meget afrundet eftersmag.
En flot alsidig rødvin.

1/1 fl. 308,-

Cabernet Sauvignon Albamar, William Cole, Valle Central,
Chile
Dufter af mørke bær, især kirsebær, lidt mentol og søde krydderier.
Smagen har fylde og en frugtmættet saftighed.

1/1 fl. 328,-

Nespolino Sangoivese/Merlot, Poderi dal Nespoli,
Emilia-Romagna, Italien
Duften er indtagende med noter af kirsebær, violer, chokolade og lidt urter.
Smagen er mild og rund og meget saftig.
En meget harmonisk vin, som egner sig til de fleste pastaretter, pizza og
modne oste.

1/1 fl. 328,-

Mandorla, Mondo del Vino, Puglia, Italien
Dejlig aroma af kirsebær, sveske, tobak, rosin, kirsebær og vanilje.
Smagen er fyldig, intens og rund med en sødmefuld eftersmag.

1/1 fl. 348,-
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RØDVINE
Valpolicella "Ma Roat" Ripasso, Tezza, Veneto, Italien
Kimbrerne var et folkefærd fra Himmerland, som immigrerede i år 101 f.Kr. og
bosatte sig i bjergerne omkring Verona og Gardasøen.
Smagen er meget afrundet og næsten cremet. En usædvanlig mild og silkeblød
ripasso, lav på alkohol og med masser af elegance.

1/1 fl. 378,-

La Posada Tempranillo, Bodegas Verum, La Mancha, Spanien
I glasset har vinen en flot dybrød farve. Duften er frugtig, med noter af
blomme, solbær, og chokolade. Smagen er fyldig, og har en herlig frugt, som
spiller godt op til det lette krydderi, som vinen også besidder.

1/1 fl. 318,-

Chateau Magondeau, Bordeaux Rouge, Chateau Magondeau,
Fronsac, Frankrig
En cremet og tyk viskositet. Moden duft af et massivt brag af modne bær, ren frugt
og ren natur møder ens næse. Munden tildækkes med rigdom, saft, kraft, men på
den elegante facon. Et imponerende glas.

1/1 fl. 358,-

Amarone della Valpolicella, Corte Majoli, Veneto, Italien
Noter af sveske, rosin, kirsebær, kaffe, chokolade, kamfer omm. Smagen er
intens og kraftfuld med en fantastisk fornem balance mellem syre, sødme og
fedme. Vinen kalder på de kraftige retter, fx langtidsbraiseret kød og indkogte
saucer, eller til blåskimmeloste.

1/1 fl. 518,-
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DESSERTVINE
Ruby Reserve Port - Lot 601, Quinta de la Rosa, Portugal
Mørk farve og rig duft af tørret frugt og chokolade. Husets stil er behersket
sødme og friskhed, og det fornemmes i smagen, som er sødmefuld, men også
lidt til den tørre side. Excellent til både blåskimmelost og desserter med mørk
chokolade.

Glas 40,-

Moscatel, Pinord, Spanien
Meget aromatisk duft af abrikos, honning og kamille. Smagen er fed, cremet,
og ret lang.
En fyldig dessertvin, som dog stadig er elegant og frisk.

Glas 40,-

10 årsTawny 50 cl., Quinta de la Rosa, Portugal
Tonel 12 refererer til det gamle fad, som familien før i tiden tappede deres
10 års tawny fra.
Imponerende duft af sveske, figen, puddersukker og mandel. Raffineret smag,
blød med behersket sødme. Et flot glas til desserter med nødder, lys chokolade
og karamelliseret frugt.

Glas 48,-
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