
VINKORT



VINKORT
 
  1/2 fl. 1/1 fl.
CHAMPAGNE

DEUTZ BRUT CLASSIC
Champagne Deutz, Champagne, Frankrig
Flot gylden farve med et grønt skær. Frisk og blomsteragtig duft med mandelaroma. 
Ren og rig smag, smuk fylde, krop, finesse og cremet smag. 
Ekstremt elegant finish, som fuldendes af en let perlen ................................................................  590 kr.  ................ 845 kr.

DEUTZ ROSÉ SAKURA, NON VINTAGE
Champagne Deutz, Champagne, Frankrig
Festlig, frisk og fin lyserød champagne. Lækker duft af kirsebær, brombær, granatæbler  
og ribs med fyldige noter af friske jordbær og stikkelsbær. Elegant eftersmag med masser af frugt ........................... 925 kr.

2013 DEUTZ BLANC DE BLANCS
Champagne Deutz, Champagne, Frankrig
Farven er lys gylden med et let grønligt skær. Duften har nuancer af frugt, mineraler,  
blomster og lemon, tilsat meget lette toner af krydderier.  
Smagen er sprød og elegant med lette toner af honning ............................................................................................. 1.195 kr.

CHAMPAGNE LANCELOT ROYER, CUVEE RESERVE RR, NON VINTAGE
Earl Champagne P. Lancelot Royer, Champagne, Frankrig
Duften er yderst elegant med toner af ferskner, grønne æbler, citrus og lime. 
Elegancen fortsætter i smagen, som har en lang eftersmag med en let mineralitet i sin afslutning ...........................  765 kr.
 
MOËT & CHANDON, BRUT IMPERIAL
Champagne, Frankrig
En smuk, lys og gylden champagne med grønne nuancer, en liflig duft af druer og lime.  
På tungen får man fin fylde, frisk frugt, florale noter og noter af briochebrød inden en blød 
og balanceret eftersmag tager over .................................................................................................................................  870 kr. 

MOËT & CHANDON, BRUT ROSÉ
Champagne, Frankrig
Den mere romantiske udgave af Moët & Chandons verdensberømte champagne. 
Levende, lys, frugtig og forførende med en aroma af vilde jordbær, hindbær, kirsebær og et lille hint af peber. 
Juicy og insisterende på tungen, fyldt med bær og fersken ............................................................................................  955 kr.

  Glas 1/1 fl.
MOUSSERENDE

MEYER-FONNÉ CREMANT D´ALSACE
Felix Meyer, Alsace, Frankrig
Meyer er en sand mester i at blende vin fra sine forskellige parceller og skabe komplekse, 
men altid balancerede cuvéer. Kendetegnende for vinene er en altid imponerende aroma 
og flot mineralitet. Levende og elegante vine, som det er svært at finde bedre i Alsace ...............  85 kr.  ................ 475 kr. 

CREMANT DE BOURGOGNE, BLANC DE NOIRS
Paul Delane, Bourgogne, Frankrig
Duften har toner af gær og brød med en finish af citrus og lime.  
Smagen har en god og fyldig struktur samt en blød mousse,  
hvilket gør den meget imødekommende. ............................................................................................ 80 kr.  ................ 435 kr. 

LA ROSE NO 7
Domaine J. Laurens, Limoux, Sydfrankrig
Frugtig, let og perlende! Herlig sydfransk sommerstemning i en smuk, orange-pink rosé, 
som området er kendt for. Livlig og forholdsvis tør og med let blomsteragtige noter.. ................... 80 kr.  ................ 450 kr. 



VINKORT
 
 Glas 1/2 fl. 1/1 fl.
HVIDVINE

HUSETS HVIDVIN
Spørg tjenerne for nærmere info........................................................................  65 kr. ................  155 kr.  ...............  290 kr.

FRANKRIG

ALSACE
2018 MEYER-FONNÉ  PINOT GRIS RESERVE
Felix Meyer, Alsace, Frankrig
En klassisk og forholsvis tør Pinot Gris med noter af krydderier, tør frugt og røg  ......................................................... 475 kr.

2018 MEYER-FONNÉ PINOT BLANC VIEILLES VIGNES
Felix Meyer, Alsace, Frankrig
År efter år en fantastisk vin. Fyldig og frisk med noter af frugt, honning og røg ............................................................420 kr. 

2018 MEYER-FONNÉ GEWURZTRAMINER RESERVE
Felix Meyer, Alsace, Frankrig
Gewürztramineren viser sig frem i glasset med en tydelig, blomsteragtig, krydret og nærmest olieret aroma. 
Du får hvid peber, eksotisk frugt, friskhed, en smule honning, mineralitet, lidt restsødme og en fantastisk 
mundfylde, som stadig er balanceret perfekt ................................................................................................................... 520 kr. 

2019 MEYER-FONNÉ RIESLING
Felix Meyer, Alsace, Frankrig
Elegant og intens vin med mineralske noter af citrus, hvid frugt, flint og timian ..........................................................  420 kr. 

2017 MEYER-FONNÉ RIESLING RESERVE
Felix Meyer, Alsace, Frankrig
Et fremragende eksempel på en vin i absolut balance.  
En nærmest eksplosiv aroma fanger næsen med masser af stenfrugt 
og på tungen fornemmer du lige præcis den struktur, balance vinøse livlighed,  
man godt kan tillade sig at forvente fra de allerfineste vine i området....... ................................................................... 475 kr.

2017 MEYER-FONNÉ  RIESLING KAEFFERKOPF GRAND CRU
Felix Meyer, Alsace, Frankrig
Ren og mineralsk med et touch af urter ............................................................................................................................. 775 kr. 

LOIRE
2019 SANCERRE LES BOUFFANTS
Dom. De La Garenne, Reverdy, Loire, Sancerre, Frankrig
Typisk, meget livfuld Sauvignon Blanc. Frugtrig og frisk med en underfundig flintestensagtig duft 
og en liflig smag af friske stikkelsbær og æbler/pærer ..................................................................................................... 520 kr. 

2019 POUILLY FUME
Chateau De Tracy Sur Loire, Loire, Frankrig
Smuk lys gylden farve. Meget imødekommende med en finesserig duft af citrus, lime og mineraler. 
Smagen er lang, elegant og frisk. 
En stor vin som understreger, at nogle Frankrigs bedste hvidvine findes i Loire.... ....................................................... 595 kr. 

RHÔNE
2015 CONDRIEU, CLOS BOUCHER
Delas Freres, Rhône, Condrieu, Frankrig
En intens duft med pære og tropisk frugt.  
Smagen er meget koncentreret med et væld af nuancer, der munder ud i en meget lang  
og vedvarende eftersmag.. ................................................................................................................................................ 795 kr.



VINKORT
 
   1/1 fl.
HVIDVINE

FRANKRIG

BOURGOGNE
2018 CHABLIS RESERVE DE VAUDON
Joseph Drouhin, Bourgogne, Frankrig
Meget elegant Chablis, strålende grøn farve, en blomsterkrydret bouquet med et anstrøg af krydderi, 
fulgt op af en smag i perfekt balance.  
Vinen er et udtryk for det højeste kvalitetsniveau i Chablis ............................................................................................ 575 kr. 

2018 CHABLIS PREMIER CRU, PREMIER CRU
Joseph Drouhin, Bourgogne, Frankrig
Meget stor, parfumeret, krydret, urteagtig duft med røgede mineralske toner. 
Cremet fylde og intens frugt, der er forenet med en god syre og en lang forfriskende eftersmag ............................... 705 kr. 

2018 MACON VILLAGES
Joseph Drouhin, Bourgogne, Frankrig
Let og frugtrig vin, som skal nydes mens, den er ung og har sin charme. 
Farven en lys gylden. Duften er  citrus og lime samt lette toner af blomster. 
I smagen er den frugtrig og ren med en let behagelig syre..... ......................................................................................... 415 kr. 

2017 PULIGNY-MONTRACHET
Joseph Drouhin, Bourgogne, Frankrig
Klassisk og elegant vin med en duft af hasselnødder, smør og tropisk frugt. 
Smagen er fyldig og imødekommende med en imponerende fløjlsblød eftersmag......................................................... 855 kr. 

2017 PULIGNY-MONTRACHET, PREMIER CRU, CLOS DE LA GARENNE
Joseph Drouhin, Bourgogne, Frankrig
Duften har lækre toner af havtorn, friske mandler, abrikoser, tørrede frugter og æbler. 
Smagen har en nærmest perfekt struktur med en flot syrebalance, 
der spiller op imod vinens mineralitet og viskositet ...................................................................................................... 1.275 kr. 

2017 CHASSAGNE-MONTRACHET
Domaine Bernard Moreau, Bourgogne, Frankrig
Duften er dyb og meget tilgængelig med moden frugt og fad. 
Smagen er som ung lidt sprød, men efterhånden som vinen ældes, udvikler den fedme  
og kompleksitet samt en flot længde ...............................................................................................................................  800 kr. 

2016 MEURSAULT LES VIREUILS, AOP, LES VIREUILS
Domaine Bernard Moreau, Bourgogne, Frankrig
Husets stil er meget autentiske frugtrige vine, der allerede er meget åbne og tilgængelige 
i en forholdsvis ung alder. Duften har de klassiske Bourgogneegenskaber. 
Smagen er fyldig og cremet med en let og diskret syre til at afbalancere vinen med..................................................... 855 kr. 



VINKORT
 
   1/1 fl.
HVIDVINE

ITALIEN

TOSCANA
2018 SCABREZZA BIANCO, IGT, ANTINORI
Marchesi Antinori S.P.A., Toscana, Italien
Delikat og elegant i aromaen med noter af grønne æbler, banan og akacieblomster  
og en antydning af appelsinskaller. 
Smagen er bemærkelsesværdig med sin fremragende mineralstruktur og en behagelig friskhed. 
Finishen er blød og velsmagende ....................................................................................................................................... 435 kr.

VENETO
2018 COSTEGGIOLA, CLASSICO SUPERIORE
Guerrieri-Rizzardi, Veneto, Italien
Repræsenterer det ypperste, Soave kan tilbyde. Smuk lys gul/ gylden farve. 
Frisk og imødekommende duft med en herlig druearoma, der går igen i den tørre.
Fyldige og meget harmoniske smag ................................................................................................................................... 410 kr. 

UMBRIEN
2019 BRAMITO DEL CERVO BIANCO, IGT, ANTINORI
Marchesi Antinori S.P.A., Umbrien, Italien
Aromaen er delikat med noter af moden eksotisk frugt og lette, citrusagtige fornemmelser. 
Mundfylden er elegant med god struktur ledsaget af fremragende friskhed  
og en saftig finish med behagelige præg af vanilje og hasselnøddesmør ......................................................................  485 kr. 

SPANIEN

RIAS BAIXAS
2019 TERRAS GAUDA ALBARINO
Bodegas Terras Gauda S.A., Rias Baixas, Spanien
En særdeles fyldig, og på samme tid, sprød vin fra Rias Baixas hvor Albariño blandes med områdets  
unikke traditionelle druer. Vinen byder ind med masser af moden frugt som fersken og ananas. 
Dertil friske ”pift” af mineralske- og citrusnoter.  
Vinen er fyldig, i herlig balance og med et afsluttende fint lille Albariño-bid. 
Det produceres ganske enkelt ikke meget bedre i Rias Baixas......................................................................................... 475 kr. 

MONTERREI
2019 BENITO SANTOS GODELLO
Sucesores de Benito Santos S.L., Monterrei, Spanien
Godello er en aromatisk drue, der har været tæt på at uddø.  
Men takket være en række entusiastiske vinbønder, er den ”back in business”.  
Heldigvis, for den giver hvidvine med sin helt egen personlighed og delikate friskhed. 
I næsen tilbyder vinen tropiske frugter, æble, abrikos og hvide blomster. 
Frugten går igen i smagen med rund og blød tekstur ........................................................................................................375 kr. 

USA

SANTA BARBARA
2018 CHARDONNAY SANTA BARBARA
Fess Parker Winery, Californien, Santa Barbara, USA
Indbydende duft af æble, pære, citrus og vanille. 
Smagen har en fin syre, som giver et modspil til frugten og fylden................................................................................. 535 kr. 

NAPA VALLEY
2017 TEETER TOTTER CHARDONNAY
Teeter Totter, Californien, Napa Valley, USA
Fyldig og ultralækre noter af med moden pære, æble, citrus, toast og vanilje. 
Denne Chardonnay kan bære næste alt på sine skuldre.... ............................................................................................... 750 kr. 



VINKORT
 
 Glas 1/2 fl. 1/1 fl.
ROSÉVINE

FRANKRIG

CÔTES DU RHONE
2019 COTES DU RHONE ROSE SOURIRE - ØKOLOGISK
Domaine du Seminaire, Rhône, Côtes-du-Rhône, Frankrig
Sourire betyder smil, og denne rosé kan bringe smilet frem hos enhver!
Forfriskende og meget aromatisk med friske røde bær og citrusfrugter ......................................................................... 365 kr. 

LOIRE
2019 SANCERRE ROSÉ
Dom.De La Garenne, Reverdy, Loire, Sancerre, Frankrig
Svagt krydret men alligevel også meget frugtrig og frisk rosé .......................................................................................  485 kr. 

RØDVINE

HUSETS RØDVIN
Spørg tjenerne for nærmere info........................................................................  65 kr.  ...............  155 kr.  ...............  290 kr.

FRANKRIG

BOURGOGNE
2017 SANTENAY ROUGE, PREMIER CRU CLOS BEAUREPAIRE
Domaine David Moreau, Bourgogne, Côte de Beaune, Frankrig
Fuldfed, intens og med masser af saft og kraft.  
Du får mørke bær og frugter, lakrids og flotte, fine tanniner ........................................................................................... 795 kr. 

2016 GEVREY CHAMBERTIN
Joseph Drouhin, Bourgogne, Côte de Nuits, Frankrig
Dyb, mørk farve. Intens duft af mørke bær som blåbær og brombær. 
Smagen er kraftig og ligefrem med en flot balance mellem de bløde tanniner, frugten  
og den lette syre.... ............................................................................................................................................................  895 kr. 

2014 CHAMBOLLE MUSIGNY, VIEILLES VIGNES
Domaine Digioia-Royer, Bourgogne, Côte de Nuits, Frankrig
Så dyb så dyb i duften med masser af tyngde og en indtagende parfume, med et væld af kirsebær, 
skovbær, skovbund og mineraler. I smagen er strukturen fuldstændig i harmoni med frugten. 
En meget stor vin, der løsner sindet .................................................................................................................................  995 kr. 

2019 BEAUJOLAIS VILLAGES
Joseph Drouhin, Bourgogne, Beaujolais, Frankrig
Fristende rubinrød farve og en charmerende solmoden, blomstrende duft, der harmonerer fint 
med den runde og imødekommende smag .......................................................................................................................  395 kr. 

BORDEAUX
2016 CHATEAU LA CROIX, JOSEPH JANOUEIX VIN, AOP
Sa Ets Joseph Janoueix Vin, Bordeaux, Frankrig
Teglstensrød farve. Meget ædel og nuanceret, trøffelagtig duft.  
Stilen er klassisk, kraftig uden at være tung, og smagen er meget fyldig, udviklet  
og moden med fine nuancer af brombær, sød tobak og muld ........................................................................................... 775 kr. 

2016 CHATEAU LE CASTELOT, GRAND CRU
Sa Ets Joseph Janoueix Vin, Bordeaux, Saint-Émilion, Frankrig
Flot, veludviklet Saint-Émilion med en dejlig imødekommende duft, der giver indtryk af fylde og blødhed. 
Det gode indtryk bekræftes af den rige, næsten silkeagtige smag. ...............................................................................  730 kr. 



VINKORT
 
 Glas 1/2 fl. 1/1 fl.
RØDVINE

FRANKRIG

RHÔNE
2018 COTES-DU-VENTOUX
Delas Freres, Rhône, Côtes-du-Ventoux, Frankrig
Smuk, lys, purpur farve og en meget charmerende bæragtig frugt i duften. 
Smagen er let, med en god rund fylde og frisk behagelig eftersmag .............................................................................. 375 kr. 

2019 COTES-DU-RHONE ROUGE
Le Clos du Caillou/Earl Pouizin-Vacheron, Rhône, Côtes-du-Rhône, Frankrig
Tæt rød farve. Elegant duft af røde bær, tilsat en anelse vanille. 
God fyldig smag med nuancer af bl.a. kirsebær og blåbær ..............................................................................................  465 kr. 

2018 CROZES-HERMITAGE, LES LAUNES
Delas Freres, Rhône, Crozes-Hermitage, Frankrig
Frugtig, let krydret duft og en fyldig, kraftfuld og varm smag ........................................................................................ 510 kr. 

2017 CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Le Clos du Caillou/Earl Pouizin-Vacheron, Rhône, Châteauneuf-du-Pape, Frankrig
Duften har toner af hindbær, brombær, solbær og lakrids.  
Smagen er meget imødekommende med masser af umiddelbar frugt, som balanceres af en fin fylde.  
Syren er lav og smagen tæt og vedvarende med stor kompleksitet i eftersmagen ........................................................ 755 kr. 

ITALIEN

TOSCANA
2016 VILLA ANTINORI CHIANTI CLASSICO RISERVA, DOCG, ANTINORI
Marchesi Antinori S.P.A., Toscana, Chianti Classico, Italien
I næsen fornemmer man noter af moden, rød frugt, vilde kirsebær  
og tørrede vilde blomster sammen med en krydret aroma af kanel og en behagelig balsamisk finish.  
På tungen er vinen afbalanceret, velsmagende og pulserende med en lang og vedvarende eftersmag,  
der bringer vinens rigelige krydrede aroma og smag tilbage ...........................................................................................  560 kr. 

2014 CASTEL GIOCONDO BRUNELLO
Tenute di Toscana Distribuzione S.R.L, Toscana, Montalcino, Frankrig
Duften stiger op fra glasset fyldt med kirsebær, brombær, peber og mineraler. 
Fyldig smag med en meget diskret sødme i eftersmagen... ............................................................................................. 810 kr. 

PIEMONTE
2017 BARBERA D’ALBA CIABOT CAMERANO
Marcarini, Piemonte, Alba, Italien
Den intense granatfarve, klarheden og de varme rubinrøde refleksioner Duften er karakteristisk 
for sorten med en lidt urtet og mørke frugter. Smagen har varme toner og er vedholdende. 
Fremragende balance og harmoni fremhæves af sødmefulde tanniner .......................................................................... 450 kr. 

2016 BAROLO ALBE
G.D. Vajra, Piemonte, Barolo, Italien
Dyb, næsten sort farve. Duften har toner af orange, bær, blomme, blomster, grannåle og tobak. 
Smagen er tæt med modne tanniner, god syre og vedvarende eftersmag ..................................................................... 770 kr. 



VINKORT
 
   1/1 fl.
RØDVINE

ITALIEN

VENETO
2018 VALPOLICELLA, CLASSICO
Guerrieri-Rizzardi, Veneto, Valpolicella, Italien
Frisk og charmerende rødvin med en tør og harmonisk smag .......................................................................................... 415 kr. 

2017 VALPOLICELLA RIPASSO, CLASSICO SUPERIORE
Guerrieri-Rizzardi, Veneto, Valpolicella, Italien
Flot granatrød farve. Intens, bæragtig drueduft, der følges op af en karakterrig og frugtintens tør smag .................. 455 kr. 

2014 RIZZARDI 3 CRU AMARONE, CLASSICO
Guerrieri-Rizzardi, Veneto, Valpolicella, Italien
Duften er fyldt med nuancer af kirsebær, rosiner, svesker og krydderier, tilsat lette noter af fad. 
Smagen er fyldig og tæt med masser af intensitet og den for Amarone så karakteristiske diskrete sødme ................ 675 kr. 

SICILIEN
2018 IL PICCOLO ROSSO DI SICILIA
Peter Vinding-Diers Montecarrubo, Sicilien, Italien
Duften har toner af brombær, blåbær og vilde krydderurter. 
Smagen er tæt med flotte modne tanniner og en flot medium plus syre, 
der sammen med den beherskede alkohol giver en flot balance og kølighed.................................................................. 575 kr.

2018 CUVEE SUZANNE
Peter Vinding-Diers Montecarrubo, Sicilien, Italien
Peter Vindings kone, Susie, kan være stolt af at få opkaldt denne forrygende vin efter sig!  
Helt klassiske Syrah-noter i duften med toner af hvid peber, brombær, mineraler, lidt lakrids og cedertræ.  
Det er bestemt en tæt og kompakt vin, men med den kølighed og elegance,  
som altid kendetegner Peter Vindings vine. Ikke en let opgave på det varme Sicilien!  
Pænt og solidt bid, men tanninerne er modne, kølige og perfekt integrerede i vinen .................................................... 845 kr. 

SPANIEN

RIOJA
2017 LA MONTESA
Alvaro Palacios, Rioja, Spanien
Duften har en let sødme med mørke kirsebær og krydderurter. 
Smagen er behagelig frisk og imødekommende med en silkeblød eftersmag ................................................................  465 kr.

RIBERA DEL DUERO
2014 ABADIA SAN QUIRCE RESERVA
Bodegas Imperiales S.L., Ribera del Duero, Spanien
Duften er intens med noter af mørke bær og blomme. 
Der er et strejf af velintegreret ædelt træ, og der er en utrolig fin balance mellem fadet og frugten. 
God medium krop med faste modne tanniner. Det hele ender ud i en lang eftersmag ................................................... 710 kr.

PRIORAT
2018 CAMINS DEL PRIORAT
Alvaro Palacios, Priorat, Spanien
Meget elegant Prioratduft med toner af solbær, blommer og brombær. 
Smagen er charmerende og elegant med diskrete tanniner ............................................................................................. 545 kr. 



VINKORT
 
   1/1 fl.
RØDVINE

USA

CALIFORNIEN
2018 HEAD HIGH PINOT NOIR
Three Sticks Wines, Californien, Sonoma Coast, USA
Masser af krop og fylde og ikke mindst value for money i en fremragende Pinot Noir. 
Krydret og med fine præg af frugt og røde bær og med en flot, læderagtig tekstur. 
En passende syre balancerer vinen og bidrager til en flot kompleksitet ......................................................................... 475 kr.

2017 FESS PARKER ZINFANDEL
Fess Parker Winery, Californien, Santa Barbara, USA
En vin til hverdag og fest. Rig aroma af mørk frugt og skovbund, som baner vejen for 
blommer, krydderier og chokolade. Denne vin er indbegrebet af klassisk amerikansk Zinfandel ..................................  395 kr.

2018 FOXGLOVE CABERNET SAUVIGNON
Varner Wines, Californien, Paso Robles, USA
En vin med masser af tæt bær og frugt. Der er fine noter af mynte, mørke blommer, lakrids 
og en pæn solid tør afslutning. Bestemt ikke en marmelade-vin! .................................................................................... 455 kr. 

2017 TEETER TOTTER CABERNET SAUVIGNON
Teeter Totter, Californien, Napa Valley, USA
Vinen er et festfyrværkeri af smagsnuancer med lag på lag af moden frugt.  
Full-bodied, modig og kompleks med nuancer af crème de cassis, brombær, blåbær, lakrids og violer.  
Det er sådan en ”Napa Cab” skal smage! ...........................................................................................................................  800 kr. 

AUSTRALIEN

BAROSSA VALLEY
2016 TORBRECK GMS
Torbreck Vintners Pty Ltd., Barossa Valley, Australien
En på én gang blød og intens/kraftig vin, der byder på masser af frugt og modne tanniner, 
som afsluttes i en  let sødmefyldt eftersmag. Helhedsindtrykket minder lidt om Amarone, 
men på en utroligt charmerende australsk måde .............................................................................................................  465 kr. 

2017/18 WOODCUTTERS SHIRAZ
Torbreck Vintners Pty Ltd., Barossa Valley, Australien
Duften er sødmefyldt med elementer af brombær og kirsebær. 
Smagen er fyldig, stilren og meget nuancerig. Lang og intens eftersmag ...................................................................... 575 kr.



VINKORT
 
   1/1 fl.
DESSERTVINE

FRANKRIG

RIVESALTES
2018 MUSCAT DE RIVESALTES
Gérard Bertrand, Muscat de Rivesaltes, Sydfrankrig
Duften har indsmigrende nuancer af tørrede rosiner, appelsinmarmelade og kandiserede frugter. 
Smagen er sødmefyldt med en lang, vedvarende eftersmag ..........................................................................................  445 kr. 

BORDEAUX
2016 CHATEAU MARTILLAC
Chateau Loupiac-Gaudiet, Bordeaux, Monbazillac/Loupiac, Frankrig
Intens, frisk og sødmefyldt duft med toner af honning, urte og orange, tilsat et meget let stref af marcipan. 
Smagen er fed og flot afbalanceret af den underliggende syre ......................................................................................  395 kr.

BANYULS
2014 BANYULS ROUGE
Gérard Bertrand, Banyuls, Sydfrankrig
Duften har toner af vilde bær og mokka. Smagen er præget af en vis kølighed, 
samt masser af tørstoffer fra estraktionen. Elegant med vedvarende eftersmag ......................................................... 530 kr. 

RHÔNE
MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE
Delas Freres, Rhône, Beaumes de Venise, Frankrig
Dybgylden dessertvin med en intens duft af blomster og tropisk frugt. 
Smagen er elegant og forfriskende med en fedme, der afbalanceres af den underliggende syre .........................................  560 kr. 

ITALIEN

PIEMONTE
MOSCATO D’ASTI
Fiocco di Vite, Piemonte, Asti, Italien
Let mousserende og sødmefyldt med umiddelbare noter af ananas,  
ferskner, mandariner og abrikoser i smagen ...................................................................................................................... 325 kr. 

PORTUGAL

DOURO
GRAHAM’S SIX GRAPES
W.&J. Graham & Co., Douro, Portugal
Fantastisk fyldig og delikat vin, produceret samme sted som Grahams Vintage Port,  
hvorfor stilen ligger meget tæt op ad Vintage Port.  
Den er dog, som følge af længere lagring på egefade, noget blidere. 
Dens fantastiske rige, frugtagtige stil gør den til en karakteristisk og tiltrækkende portvin........................................ 475 kr. 


