Champagne & mousserende

Frankrig
Nicolas Feuillatte brut, chardonnay

695,-

Delikat, blank og glitrende smuk med overvældende mange bobler. Fyldig, livlig, frisk med noter af
havtorn, honning, pærer og citrus
Nicolas Feuillatte brut, réserve

550,-

Elegant og lækker champagne med klassiske champagne-noter af toast, sprøde grønne æbler og
citrus
Albert Sounit, Caprice blanc de blancs demi-sec

268,-

Demi-sec med en livlig mousse, aromatisk og frugt rig duft med lette eksotiske toner

Italien
Fascino, Prosecco doc. Økologisk dyrket

268,-

Økologisk processo med en duft typiske processo-noter af akacieblomst. Smagen er fyldig og
frugtagtig med nuancer af grønne æbler og marcipan

Spanien
Codorniu 1551, cava rosé

En elegant lille sag med fine delikate bobler, duft af røde skovbær og et svagt fedmefyldt
charmerende aftryk

280,-

Hvidvin

Spanien
Raimat, clamour blanco (Husets vin)

198,-

Lækker, indbydende hvidvin der dufter og smager fint af fersken, melon og nektariner og selvfølgelig
citrus. Perfekt, veltillavet og meget ”easy” hvidvin der kan nydes til alt – af alle

Australien
Peter Lehmann, Layers white

370,-

Blød og lidt cremet smag med en behagelig dybde der udmunder i en frisk smag af sprøde frugter

Frankrig
Cháteau des jacques bourgogne blanc, clos de loyse

348,-

Frugtig med sødlige vanilie-noter. Velstruktureret vin, afrundet og meget fint balanceret i alle sine
nuancer
Ferret, pouilly-fuissé tête de cru les perriéres

550,-

Intensiv og generøs vin med cremede nuancer og aroma af honning og kaprifolium. Fyldig og lang
finish som efterlader spor af ingefær og blomster
Hugel & Fils, Pinot blanc, Cuvee les amours

280,-

Frugtagtig bouquet af citrus og hyldebærblomster samt en sprød og tør smag med finesse og
blødhed
Hugel & Fils, Riesling

Rielsing med bouquet af grønne æbler, ferskner og citrus. Smager er frisk og sprød

325,-

Hvidvin

Frankrig
Louis Jadot, Chablis, Cellier de la Sabliére

468,-

Chablis i smuk, lys, lidt gylden forklædning. En mundrensende, mineralsk, klar, en smule skarp og
meget frisk hvidvin til østers og salte oste

USA
Chateau ste, Michelle, charonnay, Columbia valley

420,-

Kompleks vin medafrundede bløde kanter fra fadlagring ”sur lie” og integreret frisk og sprød frugt
Hess, select, chardonnay, Monterey country

420,-

Bouquet af friske æbler, meloner og pærer og en mellemfyldig krop med smag af modne tropiske
frugter

Argentina
Amalaya, blanco, Calchaqui valley

270,-

Ungdommelig, feminin, tropisk hvidvin, der er silkeglat og passer til alt fra terrassen til sødlige skaldyr
som kammusling, hummer og krappe. Et flot eksempel på Argentinas nationale hvidvinsdrue
Torrentés

Italien
Pighin, friuli grave, pinot grigio

Sprød lys og ren smag – en meget anvendelig og generøs vin

340,-

Hvidvin

Tyskland
Hochheimer, erstes gewächs riesling, domdechant

675,-

Overdådig bouquet af ferskner, citrus og abrikoser der efterfølges af en forfriskende smag
Villa Huesgen, Riesling, by the glass 2017

278,-

‘By the glass’ er særligt udvalgte Riesling-druer til en vin, som skal udtrykke Riesling-druens absolut

reneste karaktertræk; saftig, fin frugt kombineret med vibrerende, balanceret syre og spændstig,
sprød finish
Dr. Loosen, dry

298,-

Denne Riesling er superfrisk med en god syre og nærmest perlende i glasset. I munden byder den på
grønne æbler og citrus, og har en god tør finish

Rosévin

Frankrig
Château Mas Neuf, rosé

320,-

Farve som rødmende skyer og klar og ren duft af friske jordbær, estragon og fennikel. Afstemt til en
velkomponeret helhed som gør, at man selv med bind for øjnene ikke er i tvivl – her er rosé fra Rhône

Spanien
Raimat, Clamor Rosado

Skøn rosévin med både syltetøjssødme og et frisk grapefrugtpift – en vin til godt humør

280,-

Rødvin

Australien
Peter Lehmann, Layers red

380,-

Skøn duft af kirsebær og kakao og smag med noter af blommer, mørke bær, mokka og spor af vanilie

Frankrig
Boutinot, Les Coteaux, Côtes du Rhône Villages

330,-

Smidig, dyb og ekspressiv rødvin med kirsebærpræg
Ch. Des jacques moulin a vent, grand carquelin

480,-

Flot farve og dybe insisterende aromaer af modne kirsebær og andre frodige frugter. Krydderier –
elegant og tæt på samme tid. Fyldig frisk og lidt kødfuld vin med masser af flot frugt
Château la confession, Saint-emilion grand cru

680,-

Château mas deuf, Rouge

310,-

Et flot blend af de sydfranske rødvinsdruer og et væld af smagsnuancer som solbær, peber, kanel,
muskat, laurbærblade og mokka. Lang, flot eftersmag
Louis Jadot Corton, grand cru pougets

998,-

Aromatisk Pinot Noir-bouquet, dybe lag-på lag af røde bær og noter fra fadet kulminerer i
forførende, vedholdende finish
Louis Jadot Fleurie, Poncereau

480,-

Frugtig og floral vin, blød, fin og elegant, men også saftig og på sin egen måde ret kraftfuld. Smagen
har masser af modne sommerbær og markant syre, der smelter sammen i fin harmonisk finish

Rødvin

Frankrig
Louis Jadot, Bourgogne rouge, couvent des jacobins

360,-

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
Louis Jadot, Côte-de-beaune-villages

420,-

Ung og frugtig vin med aromaer af røde bær – hindbær, ribs, kirsebær og jordbær.
Delikat og struktureret med bløde, dæmpede tanniner
Louis Jadot, Marsannay

690,-

Louis Jadot’s Marsannay er mørk og dyb med fyldig reminiscens af brombær, svesker og solbær – og
med årerne vil den udvikle lidt moskusagtige noter. I de fleste årgange er vinen ret tanninrig,
spændstig og smidig
M. Chapoutier, Châteauneuf-du-pape, barbe rac

970,-

Italien
Tommasi Valpolicella Ripasso

420,-

Moden, koncentreret og fantastisk blød
Castello de Fonterutoli, gran selezione, mazzei

620,-

Prisbelønnet årgangsvin med imponerende struktur og kompleksitet. Jordbær og kirsebær og intense
tørrede frugter præger smag og stil
Torre de Barone, primitivo (Husets vin)

198,-

Varm bouquet af blomme, en fyldig og frugtrig smag af blomme, brombær og flot udblødte tanniner

Rødvin
Spanien
Prior Pons Cellar, la villela alta

565,-

Kraftig, intens og koncentreret. Et brag af en tætpakket, yderst elegant og fyrig vin. Blød og robust på
samme tid
Raimat, Clamour tinto

290,-

Spansk rødvin med inspiration af de franske druer og et perfekt eksempel på vin der udtrykker lækker
moden mørk frugt og raffinement af tobak og mørk chokolade

USA
Col Solare, Chateau ste. Michelle/Villa antinori

875,-

Frugtig supervin med smag af solbær, espressokaffe, chokolade og viol og masser af mørke bær
Brazin, Zinfandel, Lodi 2013

350,-

Smagen er kraftig og intens
Red Mountain Syrah

650,-

Argentina
Amalaya, tinto, Calchaqui valley

315,-

Blød og behagelig kvalitetsvin men bestemt en pleaser med både frugt og struktur. Moderne
argentinsk stil

Chile
La Playa, Pinot Noir, Reserve

Elegant, frugt rig, forførende Pinot Noir med noter af kaffe, chokolade og friske hindbær

320,-

Dessertvin

Frankrig
Château les arroucats, st. Croix du mont

340,-

Sød vin med toner af honning og fersken, frisk og elegant i smagen

Italien
Bersano, Monteolivo moscato d’asti, Piemonte

240,-

Forfriskende og aromatisk halvsød perlende vin

Spanien
Moscatel, Sol del Mediterraneo, Valencia

Dejlig sød, frisk med fin karakter af rosin og lidt citrusfrugt

250,-

Drinks & Avec

Soft drinks

Beer

Pepsi, Pepsi Max, Mirinda Orange el.

Royal pilsner/classic

35,-

Selection of beer 50 cl

55,-

Lemon, Tonic, 7UP, Carlsberg Kurvand
u/m. citrus

25,-

Drinks

Portvin

Gin & Tonic, Rum & Cola 4 cl

55,-

Gin & Tonic m/Hendrick’s

78,-

Dry Martini (2 cl Martini 4 cl Gin) 65,-

Otime 10, Warre’s 5 cl.

65,-

Snaps + Bjesk
2cl

Hot drinks
Irish coffee

65,-

Coffee/Tea

35,-

Rød Aalborg, Nordguld, Linie

30,-

Bjesk

45,-

Scotch whisky single malt
Avec

2cl

2 cl

The Glenlivet 12 år

65,-

Otard, Champagne Cognac

60,-

Aedberg uigeadail

75,-

Deau, VSOP

65,-

Cardhu 12 år

65,-

Deau, Napoleon

65,-

20 carats, Leopold

85,-

Gourmel

75,-

Ron Zacapa

75,

