
 

 

Vinkort 

Mousserende vin 
Valento, Spumante Brut, Italien - Vino da Tavola, Italien  
95 pr flaske 
Spumante med en flot ren bouquet med nuancer af pære, æbler og citrusfrugter. 
Valento er brut, men der fornemmes et let strejf af sødme i eftersmagen. 
Valento har fine bobler og en let cremet smag 
 

 
 
Acquesi, Asti - Frozen, Piemonte, Italien NV 
130 pr flaske  
Smagen er typisk Moscato, masser af frugt, friske druer, fersken og lichie-frugt.  
 

 

 

Hvidvin 
Huset vin. 
Hillgrove Creek, Chardonnay, South Australia, Australien 2018 
99 pr flaske 
Fyldig aromatisk Chardonnay med masser af indsmigrende, friske frugtnoter - 
især grønne æbler og citrus. 
 

 
 
 
Bestheim, Riesling - Rayon de Lune, Alsace, Frankrig 2018 
125 pr flaske 
Frisk og frugtagtig med en velstruktureret tør smag. 
 

 



 

 
Famille Hugel, Riesling - Classic, Alsace, Frankrig 2017 
165 pr flaske 
Riesling med bouquet af grønne æbler, ferskner og citrus. Smagen er frisk og 
sprød. 
 

 
 
Bestheim, Pinot Gris - Classic, Alsace, Frankrig 2018 
130 pr flaske 
Bouquet af abrikoser og tørrede frugter samt en tør, fyldig og blød smag med let 
krydrede nuancer. 
 

 
 
 
Famille Hugel, Pinot Blanc - Cuvée les Amours, Alsace, Frankrig 2018 
135 pr flaske 
Frugtagtig bouquet af citrus og hyldebærblomster samt en sprød og tør smag 
med finesse og blødhed. 
 

 
 
 
Maison Louis Jadot, Bourgogne Blanc - Couvent des Jacobins, Bourgogne, 
Frankrig 2018 
189 pr flaske 
Tydelige frugtnoter af fersken, pære og grapefrugt, som udvikler sig til nogle 
mere florale noter med et pikant vanille-præg.  
 

 



 

Henri Bourgeois, Menetou Salon Blanc - Le Prieuredes Aublats, Loire, 
Frankrig 2018 
200 pr flaske 
Frisk, frugtrig og mineralsk vin med antydninger af citrus, hvide blomster, og en 
lille snert af moskus, peber og mentol.  
 

 
 
 
Maison Louis Jadot, Chablis - Cellier de la Sablière, Bourgogne, Chablis, 
Frankrig 2018 
240 pr flaske 
Chablis i smuk, lys, lidt gylden forklædning. En mundrensende, mineralsk, klar, 
en smule skarp og meget frisk hvidvin til østers og hvid fisk. 
 

 

 

 

Rose 
Tebaldo, Rosato, Puglien, Italien  
100 pr flaske 
Let og læskende rosévin med frugtrig bouquet. 
 

 
 
 
Perette, Pays d'Oc Rosé , Frankrig  
110 pr flaske 
Udsøgt, sofistikeret sydfransk rosévin med flot frugtfylde og en dejlig 
forfriskende finish. Liflig, pikant rosé, der kærtegner sanserne med sit væld af 
røde bær. 
 

 



 

Rødvin 
Huset vin.  
99 pr flaske 
La Calenzana Montepulciano d'Abruzzo, Abruzzo , Italien 2018 
Medium fyldig og frisk vin uden fadlagring med masser af friske kirsebær i front 
og typisk italiensk. 
 

 
 
 
Tebaldo, Rosso, Puglien, Italien 2018 
120 pr flaske 
Flot afrundet vin - både fyldig og blød med nuancer af brombær, kirsebær og 
chokolade. 
 

 
 
 
Sessola, Appassimento, Puglien, Italien 2018 
160 pr flaske 
Økologisk Appassimento-vin, med en bouquet af mørk chokolade og et strejf af 
vanille. Smagen er kraftig, hvor Negroamaros rustikke smag smidiggøres af 
Primitivo’s blommenuancer og Merlot giver frugt og fin blød tannin til vinen. 
 

 
 
 
Zingled Out, Zinfandel, Californien, Lodi, USA 2018 
175 pr flaske 
Indbydende, fyldig og frugtrig med noter som chokolade og vanille. Masser af 
power, frugt og fylde! 
 

 



 

Maison Louis Jadot, Bourgogne Rouge - Couvent des Jacobins, Bourgogne, 
Frankrig 2017 
190 pr flaske 
Meget typisk Pinot Noir, i stilen masser af rød frugt (hindbær, jordbær, ribs) i 
vinens ungdom, som vil udvikle sig til mere komplekse og sekundære aromaer 
over tid. 
 

 
 
 
Tommasi, Ripasso Valpolicella Classico Superiore, Veneto, Italien 2016 
215 pr flaske 
Klassisk Ripasso - fyldig, moden, varm med et strejf af mandel i eftersmagen. 
 

 

 

 

Dessert 
Volpi, Moscato d'Asti, Piemonte, Italien 2018 
115 pr flaske 
Pragtfuld og frisk duft af eksotisk frugt. Sød, fin og let perlende med tydelig 
Moscato-aroma. 
 

 
 
 
Château de Fesles, Coteaux du Layon - Vieilles Vignes, Loire, Frankrig 2016 
170 pr flaske 
En ædelsød vin med mange komplekse duft- og smagsindtryk. På en og samme 
tid både intens og elegant.  
 

 

 



 

Portvin 
Porto Réccua, Rosé Port, Portugal  
130 pr flaske 
Intens aroma af mørke blommer, jordbær og modne kirsebærtoner. Den er 
fyldig, læskende, og har en god balance mellem syre og sødme, men fremstår 
stadig frisk. 
 

 
 


