Husets hvidvin
1. Pearl Valley White, Sydafrika

Glas

1/2 flaske

65,-

119,-

225,-

65,-

119,-

225,-

I smagen går mange af noterne fra duften igen, og vinen
opleves frisk og halvtør med et tydeligt eksotisk udtryk
og en flot balance.

Husets rødvin

2. Rosedale Ridge,
Shiraz/Merlot, Australien

1/1 flaske

Smagen er fyldig med god varm frugt som hindbær,
solbær og brombær, et lille krydret strejf og en lang
balanceret eftersmag, der vidner om en vin i flot balance.

Hvidvine
3. Bliss by Guerra, Semi Sweet, Spanien		249,I munden er vinen semisød men alligevel utrolig frisk og mineralsk.
Det er en liflig, velbalanceret og rund vin med noter af appelsin.

4. Stony Creek, Sauvignon Blanc,
Winemakers Selection, New Zealand		
Funklende klar i glasset med et grønt skær. Herlig frisk duft med
typiske noter af hyldeblomst og friske grønne druer. Smagen er fyldt
med grønne bær og frisk eksotisk frugt.
Medium fyldig med lang eftersmag.

5. Babich, Riesling, New Zealand

249,-

		279,-

Flot klar i glasset med duft af eksotiske frugter, lime og ananas.
Smagen er velbalanceret med god elegant frugt og en lang blød eftersmag.

6. Chablis 1. Cru Montmain, Tremblay		459,Chablis 1er Cru, Montmain, Gerard Tremblay er flot gylden i glasset.
Duften er frisk og præget af grønne bær og en anelse fadlagring.
Smagen er meget intens med friske æbler, og en god balance.
Flot lang eftersmag afslutter denne Chablis 1er Cru.

Rosévin
7. Viña Tarapacá Rosé
Cabernet Sauvignon, Chile

Har en flot dyb farve. Fyldig og koncentreret med
hele 14 % alkohol samt en flot intens frugtkarakter.

70,-

239,-

Rødvine

1/2 flaske

1/1 flaske

8. Milianti Aglianico, Beneventano IGT, Italien

249,-

9. Viña Tarapacá, Carménère,
Maipo Valley, Chile

249,-

10. Bellingham, Big Oak Red, Sydafrika

259,-

11. Fleurie, Christian Bernard, Frankrig

279,-

12. Pago de Cirsus, Single Vineyard, Spanien

279,-

Milianti fremstår flot rød i glasset med en levende intens duft af
roser, røde kirsebær, blomer og mørk chokolade. Smagen er fyldig med
en anelse sødme, der er med til at give vinen en god fylde.
Smagen byder på noter af chokolade, solbær og tobak.

Meget smuk, skarlagenrød farve - smagen er kraftig, frugtrig med stor fylde
og blødhed, den afsluttende bouquet er ”blomstrende”, krydret med megen frugt.

I glasset er vinen dybrød og op af glasset strømmer intense noter af mørke
bær, krydderier og sort peber. Her er en mediumfyldig og elegant vin med
smag af saftige sorte og blå bær, mørk chokolade og krydderi.

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 tobak og chokolade.

Smagen er fyldig, uden at blive tung. Frisk og frugtfyldt.
Druesammensætning: Merlot, Tempranillo og Cabernet Sauvignon.
Tanniner er velbalanceret med den tætte bløde frugt i eftersmagen.

13. Zinfandel, Hayes Ranch,
Lucky Horseshoe, Wente Vineyards, Californien 289,Californiens ældste vinhus Wente – lige øst for San Francisco blev grundlagt for mere end 125 år siden. Frugttæt duft af brombær,
modne bær og elegant fad. Tæt, blød og meget fyldig smag med intens frugt.
Flot vin til kraftige retter med masser af krydderi. 14,5 % alkohol!
Topkarakter i VinAvisen.

Rødvine

1/2 flaske

1/1 flaske

14. Homestead Range Pinotage, Sydafrika

339,-

15. Fabiano Ripasso, Italien

359,-

Smagen af jordbær og sorte kirsebær efterfølges af hints af modne,
saftige hindbær. I eftersmagen dominerer velintegrerede egetræsnoter
med spændende tanniner.

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.

16. Châteauneuf-du-Pape “La Fagotiére”
Domaine Palestor

218,-

359,-

Flot Chateauneuf med god tæthed og koncentretion. Duften er
ekspressiv og her er noter af skovens mørke bær og et strejf af læder.
Smagen er fyldig med god struktur. Her er noter fra mørke skovbær
og læder, samt en anelse krydderi.
Den Franske Lilje 2010 og 98 p. hos Robert Parker.

17. Baron de Boutisse, Saint Emilion,
Grand Cru, Frankrig		
459,Flot, dyb rød farve, smagen har fløjlsblød fylde med moden frugt i den
lange eftersmag, afsluttet af den aromatiske, krydrede bouquet

18. Conti di Numio, Amarone della Valpolicella
Classico DOC, Italien
Vinen er flot mørk i glasset med en let teglstens farvet kant. Duften
er rigt sammensat med nuancer af moden frugt og krydderier. Smagen er
blød med en god intensitet og en lang fløjlsblød eftersmag.

509,-

				

Mousserende

1/1 fl.

19. Extremarium Cava Brut,
Mont-Marcal, Spanien 		 249,Flot klar i glasset med en grøn tone. En herlig duft af friske
æbler og pærer. I munden fremstår vinen frisk med en balanceret
frugt og en behagelig tør afslutning. En herlig aperitif, eller som
ledsager til lette fiskeretter og skaldyr. 90 p. hos Robert Parker.

20. Asti Spumante, Italien		 249,vinen er fint perlende med dejlig frugt og ædel sødme

Dessertvin

5 cl. glas

21. Muscat De Rivesaltes, Croix Milhas
Frankrig

34,-

22. Niepoort, Ruby

44,-

23. Croix Milhas, Banyuls, Frankrig

44,-

Klar og gylden i glasset med en frisk krydret duft
af citrus og nelliker. Smagen er sød med en frisk balancerende
frugtsyre og god længde.

Niepoort blev grundlagt i 1842 – og har produceret portvin
gennem 5 generationer. Niepoort Ruby har en flot rød farve,
en frugtrig og koncentreret smag og har lagret på træfade i 2-3 år.

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.

1/1 fl.

