VINOTEKETS VINKORT

BOBLER
Contarini, Prosecco “Extra dry”,
Treviso DOC
Fornemt brus, indbydende akacie aroma, let, helt tør,
frisk og sprød. Contarini er et af de førende huse i
Conegliano regionen og er meget kendt for sin
Prosecco. Vinmageren er uddannet på byens egen
vinskole - den ældste og nok fornemste i Italien.
PRIS DKK 310 | PR. GLAS DKK 55

Muscandia, Balsam Cava Brut
En fin, lys Cava med fine bobler lavet på Xarel-lo,
Macabeu, Parellada. Bouqueten en intens og byder
på en dejlig mængde lys
frugt. Smagen er frisk, frugtig og rig med en sødlig
undertone, der opvejes af en velintegreret syre.
PRIS DKK 295 | PR. GLAS DKK 50

Muscandia, Balsam Cava Brut
Muscandia, Rose Reserva
En Cava med en flot lyserød farve lavet på 100%
Pinot Noir. Duften er frisk og kølig med toner af røde
frugter, jordbær og skovbær. En svag note af alder
skinner også igennem. Smagen er frisk med en
sødlig undertone, der opvejes af en perfekt mængde
syre.
PRIS DKK 295 | MAGNUM DKK 560

| PR. GLAS DKK 50

Champagne Henriot, Souverain
Brut Souverain er blandet af mere end 25 parceller
fra hele Champagne. Den elegante stil med florale
toner og friske citrusaromaer er indbegrebet af
Henriots måde at lave champagne på. Vinen består
af 20% reservevin, får en dosage på max. 9 g. sukker
pr. liter og ligger på flaske i tre år i kælderen før den
frigives.
PRIS DKK 530

Champagne Henriot, Blanc de Blancs
Blanc de blancs er lavet på 100% Chardonnay, som
primært kommer fra Côte des Blancs samt forskellige
villages crus. Vinen laves med op til 30% reservevin
og ligger på flaske i 3-5 år. En intens vin med fine,
delikate aromaer af citrus, mandler, kvæde og ristet
brioche.
PRIS DKK 690

VINOTEKETS VINKORT
HVIDVINE
FRANKRIG

Bouchard P.re & Fils, Macon-Lugny
Bourgogne
Frisk aromatisk Chardonnay med egnstypicitet fra
den sydligste del af Bourgogne i Mâcconais. Vinen er
frisk med en skøn mængde vilde blomster i duften.
Behagelig, let parfumeret og dejlig rund i smagen.

Domaine Hubert Brochard Sancerre
Lærebogs-Sancerre i den gode ende: Den knastørre
stil afbalanceres af fin, moden frugt med kølig
stikkelsbærtone, hvide blomster og nyslået græs.
Vinificeret kun i ståltank for at vise talenterne som
ung.
PRIS DKK 370
ITALIEN

PRIS DKK 345 | PR. GLAS DKK 75

Cantina Tramin, Pinot Grigio, Alto
Adige

Domaine Zind-Humbrecht, Riesling Alsace
Vinen er fra den sydlige del Herrenweg Vinene herfra
har en udtryksfuld, aromatisk karakter og viser deres
charme tidligt. Den er helt tør, men samtidigt utroligt
saftig med god mineralitet

Fyldig og ekstraktrig vin med strågul farve og toner
af nødder og ikke sød honning. Vinen er
grundlæggende ret blød, men syren fra de
højtliggende markers kolde nætter sikrer friskhed og
balance.

PRIS DKK 375

PRIS DKK 325

Domaine Servin, ”Cuv.e Les Pargues”,
Chablis

SPANIEN

Næsen domineres af det mineralske element,
kombineret med elegante noter af citrus frugter.
Smagen er frisk, ren, rank og meget balanceret.
Citrusaromaerne bliver hængende i den lange
mineralske eftersmag.
PRIS DKK 395 | PR. GLAS DKK 90

Bodegas Naia, K-Naia, D.O Rueda
Aromatisk, åben og sprælsk vin med lyse blomster,
frisk fersken, grønt græs og kalk i duften.
Middelfyldig smag, men let til bens.
Citrus, pink grape og mineralsk tone i smagen
PRIS DKK 295 | PR. GLAS DKK 68

VINOTEKETS VINKORT
HVIDVINE
AUSTRALIEN

USA

D’Arenberg,Riesling ”The Dry Dam”,
Mclaren Vale

Brutocao, Chardonnay, Mendocino

Riesling med supersprød elegance, man er til. Hvide
blomster, nyplukket æble, citron, lime og sorbet. En
sart restsødme står op imod mineralsk syre. Kun 10%
alkohol. En vin, der næsten svæver som ung, men
også har gemmepotentiale til at blive mere
kompleks og toasty.
PRIS DKK 335 | PR. GLAS DKK 75

D’Arenberg, ” The Hermit Crab”, Mclaren
Vale

Druerne kommer udelukkende fra parceller i den
gamle Bliss vingård. Der håndhøstes meget tidligt
om morgenen, før solen varmer op. Der presses
straks. Gæringen sker i franske egefade. En vin med
en ret bred frugt og elegant high-key syre.
PRIS DKK 380 | PR. GLAS DKK 75

ROSÈVINE
FRANKRIG

Colombelle, Cotes de Gascogne

Viognier leverer det meste af aromapaletten med
markblomster, stenfrugt, fin syre og lidt tannin.
Vinen er tør og sprød, men med syren lidt nedtonet i
det samlede billede.
PRIS DKK 320

Herlig rosé, frisk og sprød med åben frugt, en anelse
frugtsødme og toner af modne bær som ribs og
solbær samt citrus. Den fine syre balanceres perfekt
med frugten. En rosé der er lige i vinkel - både på
terrassen og til lette retter og lyst kød. Druerne er
Cabernet- Sauvignon og Merlot med kort maceration
for at få den smukke rosa farve.

CHILE

PRIS DKK 295 | PR. GLAS DKK 68

Rhône-inspireret Viognier/Marsanne blend, hvor

Matetic, Sauvignon Blanc ”Corralillo”
Frisk, sprød Sauvignon Blanc med mineralske- og let
urtede toner samt spor af grape, papaya og mango.
God fyldighed og syrespil i den lange eftersmag.
Corralillo er vinserien opkaldt efter det oldgamle
vineri i San Rosario, hvor man i sin tid lavede vin af
druen Pais.
PRIS DKK 315 | PR. GLAS DKK 70

Henri Bonnaud, Provence Sainte Victoire
Vinen har en fin aroma af lyse frugter og mineralitet
fra jordbunden. Smagen er læskende men stadig
stilfuld, fast bygget og vedholdende med lille tone af
mint, anis, blomster og citrusskal.
PRIS DKK 315

VINOTEKETS VINKORT
USA

Lucas & Lewellen , Pinot Noir
Spændende rosevin 94% Pinot Noir & 6% Vioginer
gærer sammen . Druerne høstes tidligt om
morgenen , presses og udbløder natten over i
ståltanke, på denne måde får vine sin røde farve fra
Pinot Noir druen. Aromaen er kompleks med lag af
frugt , røde bær og flint. Det er en delikat vin med et
stref af varme, som går godt til det nordiske køkken /
BBQ eller bare nydes på vores terrasse
PRIS DKK 355 | PR. GLAS DKK 75
DANMARK
Grand Rose Bjerne Faaborg
Grand vin ligger i Bjerne lige uden for Faaborg.
Barnebarnet til Tove og Ejnar Grand , brygger her
som 3 generation den lækre frugtvin efter
familieopskriften .
Brygget på fynske solbær og smager af liftige frugter
uden for meget sødme. Smagen af Fyn.

Bouchard Pinot Noir R.serve, Bourgogne
Frisk, kølig, elegant Pinot Noir; let i stilen med blød
frugt. Drikkemoden nu. Vinen demonstrerer på
behagelig vis frugtnuancerne i Pinot Noir.
PRIS DKK 360 | PR. GLAS DKK 80

Bouchard Beaune ”Clos de la Mousse”
1. Cru, Bourgogne En af de mest traditionsrige og
altid træfsikre vine fra Bouchard: Kødfuld, mørke
frugttoner med solbær, viol og vanilje fra fadet. Lang,
mineralpræget eftersmag.
PRIS DKK 770

Pierre Amadieu, Roulepierre Rouge,
Côtes du Rhône
God koncentration og intens frugtig aroma af solbær
og blommer. Fyldig i munden med noter af lakrids.
En Rhônevin i klassisk stil
PRIS DKK 310

PRIS DKK 298 | PR. GLAS DKK 70

RØDVINE
FRANKRIG

Villa Ponciago, Fleurie ”La Reserve”,
Beaujolais
I næsen er vinen fin og elegant med tydelig duft af
kirsebær og blåbær. Vinen slutter med et krydret
touch og en lang eftersmag.
PRIS DKK 330 | PR. GLAS DKK 75

Pierre Amadieu, Gigondas ”Romane
Machotte”
Gigondas med klasse, god koncentration, fylde og
karakter. En saftig og lækker vin med provencalske
krydderier, en snært af peber og en dejlig lang
afslutning. Frugtfylde og elegance i smuk forening.
PRIS DKK 360

VINOTEKETS VINKORT
Domaine des Mourchon, Chateauneuf-duPape

Tenuta Reverdito, Barbera d’Alba,
Piemonte

En flot kombination af frugtdybde, koncentration og
en nærmest elegant smagsstil uden overdreven
tyngde. Sorte kirsebær, solbær, krydderurter og figen
og kandiseret frugt

Viser druens grundkarakter så fint: Direkte, saftig vin,
der kombinerer god frugtfylde med spillende
vinsyre. Mørke kirsebær,
blomme og lav garvesyre.
PRIS DKK 360

PRIS DKK 490

RØDVINE
ITALIEN

Speri, Valpolicella Ripasso Classico DOC
Efter vinifikationen er vinen genopgæret på kvaset
fra Pigaro. Amaronen og optager smagsstoffer fra
den, men i en slankere stil: Mineralsk, krydret, med
livlig syre og fin struktur.

Tenuta Reverdito, Barolo, La Morra di
Barolo
Fin, kompleks smag med ret blød frugtstil for druen
og noter af urter, skovbund og peber. Fast bygget,
men tanninerne er finkornede, og vinen giver meget
allerede som ung men kan også lagres.
PRIS DKK 445
SPANIEN

PRIS DKK 350 | PR. GLAS DKK 75

Speri, Amarone della Valpolicella DOCG
Domænets topvin, som kun laves i de bedste
årgange fra skråningen, der, med syv generationers
erfaring, giver de allerbedste druer. Dyb, intens vin
med stor kompleksitet og varme toner af frugt, der er
tørret over 100 dage til 42% tab af vægt inden
gæringen.
PRIS DKK 540

Atauta, La Celestina, Ribera del Duero
Celestina Crianza laves på vingården Atalayas de
Golbán, Mørke frugttoner, søde krydderier, fin
frugtfylde og saftig, frisk eftersmag.
PRIS DKK 365

Ritme Celler, Vinyes Velles, Priorat
Der er få vindistrikter i verden, der kan præsentere
vin så charmerende og så potente på samme tid som
Priorat kan. Dyb
frugt med nuancer af kirsebær blodappelsin, viol,
kandiseret lavendel, florale toner og mineralitet fra
den specielle Llicorella jord.
PRIS DKK 345 | PR. GLAS DKK 70

VINOTEKETS VINKORT
D’Arenberg, CMP, ”The Galvo Garage”
USA

Bliss Family Vineyards, Zinfandel,
Mendocino
Bliss Zinfandel kommer hovedsageligt fra de
originale Bliss marker med ca. 30 % frugt fra egne
marker i Feliz Creek. Vinen
kombinerer fint en cool frisk frugtighed fra egnens
klima med druens lidt spicy karakter.

Et Cabernetblend på australsk manér med 54%
Cabernet Sauvignon, 23% Merlot, 23% Petit Verdot.
Smager af solbær, sorte
oliven og laurbær vinen har God fylde. Med afstemt
syre og tanniner
PRIS DKK 360

CHILE
PRIS DKK 345 | PR. GLAS DKK 70

Brutocao, Pinot Noir, Mendocino
Druerne kommer fra Philo vingården i Anderson
Valley, der har sin egen appellation pga. de særlige
klimaforhold. Drueklonerne er bl.a. fra Pommard i
Bourgogne. Kølige Anderson Valley, er af
vinjournalister blevet kaldt "Amerikas Bourgogne
appellation", der giver fin syre.
PRIS DKK 390

RØDVINE
AUSTRALIEN

D’Arenberg, GSM ”The Stump Jump”
Vinen præges af særdeles modne druer med både
lyse-og mørke frugttoner, krydderier, en lille
jordtone og tannin, der lukker af til sidst. En tør vin,
hvor de tre druer spiller rigtig godt sammen.
PRIS DKK 315 | PR. GLAS DKK 70

Matetic, Syrah ”Corralillo”, San Antonio
Valley
Mørk, kraftig og rigt duftende vin med røde frugter,
peber og en chokoladetone fra egefadene Saftig og
ret kompleks med godt
tanninkorset og lang smag.
PRIS DKK 330

Matetic Cabernet Sauvignon Majpo Vally
Kåret til året vinhus 5 gange inden for de sidte 10 år.
Husets eneste Cabernet Sauvignon. Kommer fra
udvalgte paraceller
i Majpo. En mørk og kraftiig vin med frugt og
Kryderier med lidt chokolade i duften
PRIS DKK 335 | PR. GLAS DKK 75

VINOTEKETS VINKORT
ALKOHOLFRIE VINE
Cero, Zinfandel, Californien
Flot dybrød farve, delikat, frisk og let krydret duft. en
lækker autentisk frugtsmag med noter af blommer
samt modne sorte og røde bær.
PRIS DKK 195 | PR. GLAS DKK 50

Cero, Chardonnay, Californien
Det er en skøn og forfriskende Alkoholfri hvidvin
med flot klar farve, delikat og frisk duft samt en
velafbalanceret, lækker og autentisk frugtsmag med
et strejf af citrus.

karamel. Krohn 10 års er en specialitet. I teorien skal
en 10-årig i snit være lagret i 10 år, men faktisk er
vinen en type, der skal smagsgodkendes af
myndighederne før eksport. Krohn lagrer faktisk sin
mindst 10 år.
PRIS DKK 395 | PR. GLAS DKK 60

Krohn, Vintage Port 2007
Der er fuldmoden frugt, modne tanniner, friske syrer
og flot mineralitet. En fantastisk årgang, men
vintageproduktionen var
desværre lille.
PRIS DKK 600
SPANIEN

PRIS DKK 195 | PR. GLAS DKK 50

Alvaro Domecq, Cream Sherry ”Aranda”

PORTVIN / SHERRY

klassisk stor Sherry fra Aranda kælderens gamle fade,
lagret 10 år før tapning. Et lille mesterværk fra
Domecq, lille eksklusivt hus med stort lager af
gammel Sherry. Der tappes der blot 12.000 fl/år.

PORTUGAL

Krohn, Late Bottled Vintage 2012 Bottled
in 2018
Krohn's Late Bottled Vintage er en af de få, der laves
på helt samme metode som Vintage Port: uden filter,
klaring, koldtapning mv.,bortset fra den dobbelt så
lange tid på fad inden tapningen.

PRIS DKK 375 | PR. GLAS DKK 60

DESSERTVINE
FRANKRIG

Ch D` Eyssards, Semillon/Muscadelle

Krohn, Tawny Port 10 .rs

”Moelleux" / sød, er en gammel Bordeaux-tradition.
Diskret, afbalanceret sødme, der holdes i skak af
Sauvignon Blanc’s markante syre. Mindre sød end
Sauternes, og snert af eksotiske frugter.

10 års Tawny med stor kompleksitet og typisk aroma
og smag af fadlagret port med masser af nødder og

PRIS DKK 275 | PR. GLAS DKK 68

PRIS DKK 475 | PR. GLAS DKK 70

VINOTEKETS VINKORT
ITALIEN

AUSTRALIEN

TerraDavino, Moscato d’Asti ”La Gatta”

Mudpie, d'Arenberg, . Flaske
Viognier, Sauvignon Blanc, Semillon

Druerne til Moscato d'Ast håndhøstes, og vinen
gærer og får sin brus i temperaturkontrollerede
tryktanke. Denne proces skaber en vin, der altid er
frisk og livlig med rige aromaer og klassisk karakter.
Duften er meget aromatisk med tydelig duft af frisk
frugt.
PRIS DKK 295 | PR. GLAS DKK 55

En atypisk kreation af 4 skrumpede druesorter i én
årgang med sjældent høj elegance. Utrolig
sammensat smag af: Ananas, citroncreme, kaprifolie,
makron og mild syre.
PRIS DKK 210 | PR. GLAS DKK 70

