Vinkort
Bobler & Champagne
1/1 fl.
BRUT RESERVE CHAMPAGNE Jean Vesselle, Bouzy, Frankrig

599,00

Klassisk frugtrig champagne – perfekt til aperitif eller fiske- og skaldyrsretter.

SPUMANTE CUVEE EXTRA DRY Le Contesse, Italien

305,00

Lækker spumante der er aromatisk, frisk og frugtrig med en anelse sødme.
Til aperitif eller lettere retter med fisk el fjerkræ.

CAVA BRUT ROSE ØKO Vega Medien, Valencia, Spanien

325,00

Fyldig og umiddelbar rose fra Spanien. Nuancer af hyben, ribs og kirsebær.
Til aperitif eller fisk, skaldyr og lettere kødretter.

SPARKLING PINK MOSCATO River Retreat, Trentham, Australien

298,00

Sødmefyldt moscato fra Australien med nuancer af jordbær, hindbær og
eksotiske frugter. Perfekt til terrassen eller desserter.

Husets vin
SUNRISER, SAUVIGNON BLANC, Central Valley, Chile
Sauvignon blanc med et strejf af eksotiske frugter, herunder stikkelsbær og
hyldeblomst. En god allround vin til fisk og skaldyr samt lettere retter.

SUNSETTER, CABERNET SAUVIGNON, Central Valley, Chile
Dejlig rund og blød Cabernet sauvignon med en behagelig bærsødme. Passer til
såvel grøntsagsretter som kødretter.

Glas
55,00

255,00

65,00

255,00

1/1 fl.

Hvidvin
VITA PINOT GRIGIO ØKO IGT Terre Sicilian, Italien
En pinot grigio med en let frisk sødme. Kan nydes uden mad eller til lettere retter
med f.eks. fisk og skaldyr.

COLLE DEI TIGLI IGT Veneto Bianco, Cantine Lenotti, Italien
Frisk og lækker hvidvin fra Lenotti. Kan nydes alene eller sammen med lettere
retter.

RIESLING Alsace, Hubert Beck, Frankrig
Klassisk Alsace Riesling med let sødme og en rigtig god syre. Riesling er
anvendelig til fisk, skaldyr eller lettere kødretter.

CHARDONNAY Maison de La Villette, Frankrig
Fyldig og frisk chardonnay fra Sydfrankrig. Umiddelbar med lækker cremet smag.
Til røget fisk eller lettere retter med kød og grøntsager.

CHABLIS Laroche, Frankrig
Klassisk chablis lavet på chardonnay. Tør og frisk vin til retter med fisk og skaldyr
eller lettere grønt- og kødretter.

VERDEJO VINTEO, Valdecuevas, Rueda, Spanien
Spansk liflig hvidvin med salte toner og frugtsødme. Ideel til tapas, salater eller
fiske og skaldyrsretter.

TOKAJI FURMINT DRY Chateau Dereszla, Ungarn
Furmint har den lækreste letkrydrede frugtsødme med eksotiske toner. Vil være
egnet til grøntretter, fisk og skaldyr.

CHENIN BLANC Simonsig, Stellenbosch, Sydafrika
Chenin blanc kan minde lidt om riesling med god frugtsødme og god syre. Kan
nydes uden mad eller til fisk og skaldyr.

275,00

298,00

345,00

365,00

465,00

398,00

345,00

325,00

Rosévin
MOMENTO ROSA TEMPRANILLO ØKO, La Mancha, Spanien
Spansk rose på Tempranillo druen giver god fylde og smag med toner af jordbær
og hindbær. Passer godt til kraftigere fiskeretter med eksempelvis røget fisk – eller
til grøntretter eller lyst kød.

CHIARETTO BARDOLINO Cantine Lenotti, Italien
En let og lækker rose med masser af bærsødme. Til terrassen eller lettere retter.

375,00

298,00
Pr. glas
75,00

DOMAINE MONTROSE ROSE, IGP Côtes-de-Thongue, Frankrig
Sydfransk rose med lys farve. Meget elegant med salte toner og diskret bærsødme.
Perfekt til fisk og skaldyr.

325,00

1/1 fl.

Rødvin
VITA SANGIOVESE ØKO IGT Terre Siciliane, Italien
Vinen lavet på Sangiovese har en dejlig bærsødme og er rund og blød i smagen.
Velegnet til grøntsagsretter, pasta og lysere kødtyper som f.eks. kylling

RIPASSO COSTA REGALE, Valpolicella Clas. Sup, Cantine Lenotti,
Italien

275,00

385,00

Ripasso fra Lenotti er meget harmonisk med masser af bærsødme og god
eftersmag. God smag til kraftigere retter med kød og grønt eller til ande- og
flæskestegen.

RIO CASSERO BRUNELLO DI MONTALCINO, Italien
Brunello lavet på Sangiovese er en kraftig vin med masser af smag og bærsødme
og lang eftersmag. Det er en vin der passer perfekt til kraftigere retter.

PINOT NOIR Maison de La Villette, Frankrig
Pinot noir fra Maison Villette er en lidt lettere rødvin uden for meget garvesyre.
Den har en let sødme der gør den uimodståelig. Kan bruges til fisk, lettere kød
og grønsagsretter eller pasta.

CÔTES-DU-RHÔNE ROUGE ØKO PARALLÉLE 45, Paul Jaboulet
Ainé, Frankrig

525,00

365,00

398,00

Skøn vin fra Rhone på Grenache og Syrah-druen. Meget koncentreret med god
harmoni og smag. Er velegnet til de fleste retter med kød og grønt.

CHATEAU CROIX DU RIVAL WOOD CS Lussac Saint Emilion,
Frankrig

449,00

Blød og rund og perfekt moden Bordeaux vin. Merlot er dominerende drue og
den har god sødme og ikke megen garvesyre.

MONTECILLO RIOJA CRIANZA Bodegas Montecillo, Spanien
Rioja vin lavet på Tempranillo og lagret på træfade giver en velsmagende rødvin
med let bærsødme og lang eftersmag. Perfekt til kraftige retter.

MALBEC ESTATE Mendoza, Kaiken Estate, Argentina
Blød og rund rødvin med masser af smag og saftighed. Perfekt til ande- og
flæskesteg eller til den gode bøf. Kan selvfølgelig også bruges til grøntretter.

ZINFANDEL TWINS Lodi California
Vinen har en flot, blank rubinrød farve. Duften er umiddelbar og frugtrig med
sprøde nuancer af modne, røde bær, krydderurter og en smule vanilje fra
opholdet på træ. Perfekt til gris, and, fjerkræ eller vildt, gerne med en kraftig
sauce

325,00

325,00

345,00

1/2 flasker

1/2 fl.

Hvidvin
CHARDONNAY RESERVA, UNWOODED Curico Valley, Vina
Echeverria, Chile
Frisk og fyldig Chardonnay fra Chile.
grøntsagsretter.

189,00

God til kraftigere fiske- eller

RIESLING Alsace, Hubert Beck, Frankrig
Klassisk Alsace Riesling med let sødme og en rigtig god syre. Riesling er
anvendelig til fisk, skaldyr eller lettere kødretter.

199,00

Rødvin
BARDOLINO CLASSICO Cantine Lenotti, Italien
En let og meget frugtrig vin fra Lenotti. Egner sig såvel til fiske og grøntretter
som lettere kødretter.

CÔTES-DU-RHÔNE ROUGE ØKO PARALLÉLE 45, Paul Jaboulet
Ainé, Frankrig

189,00

199,00

Skøn vin fra Rhone på Grenache og Syrah-druen. Meget koncentreret med god
harmoni og smag. Er velegnet til de fleste retter med kød og grønt.

Rosevin
DOMAINE MONTROSE ROSE, IGP Côtes-de-Thongue, Frankrig

195,00

Sydfransk rose med lys farve. Meget elegant med salte toner og diskret bærsødme.
Perfekt til fisk og skaldyr.

1/1 flasker - Alkoholfri vin
LE PETIT ETOILE CHARDONNAY ØKO Alkoholfri
Druer: 100% Chardonnay, økologisk

LE PETIT ETOILE CABERNET SAUVIGNON ØKO Alkoholfri
Druer: 100% Cabernet Sauvignon, økologisk

1/1 fl.
255,00

255,00

LE PETIT ETOILE CABERNET ROSE ØKO Alkoholfri

255,00

Druer: 100% Cabernet Sauvignon, økologisk

LE PETIT ETOILE CHARDONNAY SPARKLING ØKO Alkoholfri

255,00

Druer: 100% Chardonnay, økologisk

Dessertvine
Glas
MAS MOMENTOS MOSCATEL ØKO IGP Tierra de Castilla,
Cosecheros, Spanien

49,00

Dessertvin på Moscatel – druen, der ikke er for sød men samtidig meget frisk.
Lækker til ikke alt for søde desserter – eller til ost.

BRUSA, LAMBRUSCO ROSSO DOLCE Lambrusco Emilia IGT,
Terre Cevico, Italien

49,00

Lambrusco er navnet på rødvinsdruen fra Italien. Vinen har toner af kirsebær,
jordbær og hindbær og har samtidig en dejlige kulsyre der gør den frisk. Perfekt
til desserter med bær eller nødder og chokolade – eller til et lille glas i utide.

FIORELLI DOLCE, ASTI DOCG, Toso, Italien
Lys mousserende vin på moscato druen fra Italien til de lyse kager, is, frugt eller
måske som aperitif.

PINEAU DES CHARENTES ROSE Cognac Francois Voyer, Frankrig
Vinen her er tilsat en smule cognac, og er en klassisk dessertvin fra Frankrig.
Passer bl.a. til desserter med blommer, chokolade og nødder.

Porto Ruby Osborne, Portugal
Portugals ruby er mørk og fyldt med nuancer af kirsebær og blommer. Fantastisk
til chokoladedesserter, ris a la mande eller til ost.

59,00

85,00

65,00

