
 
 

Vinkort 
 

Bobler & Champagne    
 1/1 fl.
CUVEE SUIVIE BRUT, PREMIER CRU, Champagne Pierre Morlet 
En meget vellavet og klassisk champagne i den delikate stil. 
 

599,00

PROSECCO DOC, EXTRA DRY, Cantine Torresella, Veneto 
Vinen har en flot lysgylden farve med flotte, vedvarende bobler. Den er meget 
aromatisk og frugtrig i duften, med nuancer af æbler, ferskner og grapefrugt. I 
smagen er den meget sprød og appetitgivende med en god frugtsødme. 
 

358,00

CAVA BRUT ROSE ØKO Vega Medien, Valencia, Spanien 
Fyldig og umiddelbar rose fra Spanien. Nuancer af hyben, ribs og kirsebær. 
Til aperitif eller fisk, skaldyr og lettere kødretter. 
 

325,00

SPARKLING PINK MOSCATO River Retreat, Trentham, Australien 
Sødmefyldt moscato fra Australien med nuancer af jordbær, hindbær og 
eksotiske frugter. Perfekt til terrassen eller desserter. 
 
VAL DE FRANCE, Cider med Granatæble, økologisk (ALKOHOLFRI)
Cider med Granatæble. Den smager frisk af nypressede æbler og granatæble, og 
er let boblende. Ikke tilsat sukker. 

298,00

225,00

 
 

 

Husets vin           Glas   
HAUT FLASSAC, CHARDONNAY/COLOMBARD, Languedoc,
Frankrig 
En fyldig vin med referencer til acasie, honning og friske underlæggende 
elementer. 
 

60,00 265,00

HAUT FLASSAC, SYRAH/CABERNET SAUVIGNON, Languedoc, 
Frankrig 
Masser af fylde, farveintensitet, mørke frugter og peber med rank, fast profil og 
friske røde bærnoter 
 

70,00 265,00

 

 



 
 
 1/1 fl.

Hvidvin    
SKIBELUND KRAT, Pinot Grigio øko, 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. 
 

285,00

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

298,00

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. 
 

345,00

DIALOG ØKO Thermenregion, Johanneshof Reinisch, Østrig 
”Dialog” er tør hvidvin, som samler Chardonnays struktur, fedme og 
kompleksitet med Sauvignon Blancs aromatiske og en smule eksotiske nuancer 
af stikkelsbær, grape og grønne æble. 

385,00

 

MONTECILLO BLANCO FERMENTADO Rioja, Bodegas 
Montecillo, Spanien 
I duften finder man sprøde og eksotiske aromaer af citrus samt modne toner af 
pære og mango. Den besidder en lækker mineralitet, byder på tørhed, struktur 
og en flot finale med lette ristede toner og vanilje. 
 

        365,00 

SIGNATURE LE 4EME TOUR BIO Alsace, Kuentz-Bas, Frankrig 
Duften er meget frugtrig og umiddelbar med aromaer af vilde blomster og modne 
druer. Smagen er ligeledes meget intens og umiddelbar. Samtidig med en flot 
frugtsødme har vinen en sjælden sprødhed og en flot friskhed. 
 

       385,00 

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. 
 

      325,00 

Rosévin    
CALENDAS ROSADO ØKO Navarra, Bodegas Ochoa, Spanien 
I næsen finder man nuancer af kirsebær og jordbær, og i smagen oplever man en 
utrolig ren og delikat rosévin. Eftersmagen er ligeledes meget ren og 
charmerende. 
 

325,00

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

285,00

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

385,00

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. 
 

525,00

LUST AUF ROT BIO Baden, Weingut Rieger, Tyskland 
”Lust auf Rot” er en aromatisk, frugtrig og ukompliceret, rødvin. I duften finder 
man nuancer af kirsebær, hindbær og ribs. Smagen er sprød og frugtrig, men let 
røgede toner og en diskret, krydret karakter. Serveres til buffeter, pålæg, 
pastaretter, fjerkræ, svinekød eller kalv. 
 

365,00

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

398,00

FLEURIE GRANITS ROSES Domaine de Bel Air, Frankrig 
Fleurie ”Granits Roses” har en intens, karminrød farve. Vinen er meget åben i 
duften med nuancer af roser, violer, hindbær og tyttebær. I smagen er vinen 
kødfuld med en god frugtkoncentration men også delikate og mineralske toner.
Nyd den til f.eks. kalvekød, fjerkræ eller lam.  
 

425,00

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. 
 

325,00

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. 
 

325,00

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 
 
 
 
 
 
 

345,00



 
1/2 flasker           1/2 fl. 

Hvidvin 
   

CHARDONNAY RESERVA, UNWOODED Curico Valley, Vina 
Echeverria, Chile 
Frisk og fyldig Chardonnay fra Chile.  God til kraftigere fiske- eller 
grøntsagsretter. 
 

189,00

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. 
 

189,00

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

199,00

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.  
 

195,00

1/1 flasker - Alkoholfri vin 
  

        1/1 fl. 

LE PETIT ETOILE CHARDONNAY ØKO Alkoholfri 
Druer: 100% Chardonnay, økologisk 
 
 

265,00

LE PETIT ETOILE CABERNET SAUVIGNON ØKO Alkoholfri 
Druer: 100% Cabernet Sauvignon, økologisk 265,00

LE PETIT ETOILE CABERNET ROSE ØKO Alkoholfri 
Druer: 100% Cabernet Sauvignon, økologisk       265,00 

LE PETIT ETOILE CHARDONNAY SPARKLING ØKO Alkoholfri  
Druer: 100% Chardonnay, økologisk 
 

 

 

 

265,00



 
 

 

 

Dessertvine 

 
 Glas
 
MAS MOMENTOS MOSCATEL ØKO IGP Tierra de Castilla, 
Cosecheros, Spanien 
Dessertvin på Moscatel – druen, der ikke er for sød men samtidig meget frisk.   
Lækker til ikke alt for søde desserter – eller til ost. 
 

49,00

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

49,00

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

59,00

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. 
 

85,00

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

65,00

 


