
RØDVIN   1/1

USA

ERATH, PINOT NOIR, DUNDEE, OREGON   565,00
Klassisk Oregon-Pinot Noir med indsmigrende aromaer af modne jordbær, vanilje og et snert 
af karamel. En blød smag af hindbær og appelsinskræl med en behagelig blød frugtsyre.

USA

STAG’S LEAP WINE CELLARS, HANDS OF TIME - RED BLEND,  
CALIFORNIEN, NAPA VALLEY   695,00
Bouquet af mørke bær, egetræ og krydderier. Smagen er velstruktureret og blød med en lang 
eftersmag.

USA

BLACK STALLION, CABERNET SAUVIGNON, CALIFORNIEN, NAPA VALLEY   725,00
Kraftig og velafbalanceret med aromaer af brombær og mørke kirsebær. Smagsnoter af 
modne bær med noter af mokka samt en anelse krydderi.

DESSERTVIN 1/2  1/1

TYSKLAND

RIFFEL, RIESLING AUSLESE, SCHARLACHBERG, RHEINHESSEN 395,00
Kompleks, elegant og forfriskende. En sødmefuld vin fyldt til bristepunktet med  
indsmigrende duft- og smagsnuancer.

FRANKRIG

CHÂTEAU DU MAYNE, BORDEAUX, SAUTERNES   495,00
Elegant sød vin med smag af honning, citrus og nødder.



CAVA GLAS  1/1

SPANIEN

CODORNÍU, CAVA SEMI SECO, CATALONIEN 75,00  395,00
Semi Seco Cava med mange små fine bobler og en behagelig og frisk smag med let sødme.  

CHAMPAGNE   1/1

FRANKRIG

BOLLINGER SPECIAL CUVÉE   895,00
Special Cuvée er en af de mere kendte Champagner der findes. En ikonisk og velsmagende 
Champagne, den bedste i sin klasse, der altid får international ros.

FRANKRIG

HENRI GIRAUD, ESPRIT NATURE, CHAMPAGNE   995,00
Champagne med en fin, tilstedeværende mousse, og et fyldigt udtryk domineret af røde 
bær og tørrede abrikoser, men også en sofistikeret og strukturgivende mineralitet der løfter 
helhedsoplevelsen.

FRANKRIG

NICOLAS FEUILLATTE, RÉSERVE EXCLUSIVE BRUT,  
CHAMPAGNE, CHOUILLY            1.100,00
Elegant og lækker Champagne med klassiske Champagne-noter af toast, sprøde, grønne 
æbler og citrus.

RØDVIN GLAS  1/1  
 
SPANIEN

VIÑA MAYOR ROBLE, RIBERA DEL DUERO 85,00  425,00
Saftig og let på tungen med en dejlig og frisk syre, samt tydelig smag af modne skov bær. 
Eftersmagen er langvarende med behagelige, fine smagsnoter fra lagringen.

SPANIEN

PETER SISSECK, PSI, RIBERA DEL DUERO   900,00
Intens og velsmagende med en friskhed som giver vinen en behagelig kant.

SYDAFRIKA

MINIMALIST WINES, CONNECT THE DOTS, SYRAH, WESTERN CAPE    595,00
Med Connect The Dots viser talentet Sam Lambson et samlet årgangsbillede af Syrah fra 
forskellige dele af Western Cape. Intens, elegant og dyb Syrah.

AUSTRALIEN

PETE’S PURE - PINOT NOIR 75,00  395,00
Vibrerende, livlig og saftig Pinot Noir med skovbundsnoter, flødekaramel, tranebær, hindbær, 
friske skovjordbær og fine urtede noter. Let og elegant.

AUSTRALIEN

KAESLER, STONEHORSE - SHIRAZ   495,00
Klassisk Shiraz i moderne stil. Vibrerende sorte og blå frugtnoter vælder op af glasset og på 
paletten byder vinen både på saftige bær med pikante pebernoter og lakridsede undertoner.

NEW ZEALAND

PROPHET´S ROCK, HOME VINEYARD - PINOT NOIR, CENTRAL OTAGO   765,00
I bouqueten er en imødekommende harmoni af røde bær, blomsteraromaer og krydderier. 
Smagen er kompleks, mineralsk og elegant, drevet af en noget nær eksemplarisk Pinot Noir-
frugt.

CHILE

LA PLAYA, CABERNET SAUVIGNON - ESTATE BOTTLED,  
COLCHAGUA VALLEY   465,00
En fyldig og frugtrig vin med en flot mørkerød farve og en behagelig bouquet, med spor af 
solbær.

USA

BRAZIN, ZINFANDEL, CALIFORNIEN, LODI 95,00  465,00
Amerikansk Zinfandel, når den er flottest! Mørk farve og intens næse af krydderier og kaffe.  
I smagen fornemmes blommer, chokolade og vanilje.



RØDVIN GLAS  1/1

FRANKRIG

M. CHAPOUTIER, LA CIBOISE ROUGE, RHÔNE, LUBERON   425,00
Bouquet af mørke bær og krydrede nuancer af peber. Smagen er blød og elegant med god 
tannin

FRANKRIG

LES SALES GOSSES, LANGUEDOC 75,00  395,00
Forførende, indsmigrende og med en let sødme, der sammen med den fyldige smag med 
nuancer af peber, viol og vanille gør Les Sales Gosses til en perfekt ledsager til lidt tungere 
retter f.eks. barbeque, rødt oksekød og asiatisk mad.

FRANKRIG

CHÂTEAU DES JACQUES, FLEURIE, BEAUJOLAIS   495,00
Saftig, elegant med en flot struktur og harmoniske tanniner. I smag og duft er det røde frugter 
og bær der dominerer.

ITALIEN

MARZIANO ABBONA, BAROLO - LA PIEVE, PIEMONTE   695,00
En Barolo med det moderne præg – frugtrig, saftig, potent, flot og slank men muskuløs

ITALIEN

BROVIA - BAROLO, PIEMONTE            1.195,00
Maskulin og charmerende vin en indbydende bouquet med rosenblade, kirsebær og modne 
blommer. I smagen er vinen fast og rank med underliggende mineralske påmindelser.

ITALIEN

CASISANO, BRUNELLO DI MONTALCINO, TOSCANA              880,00
Grandiøs, dyb og sofistikeret vin med meget intens bouquet af sorte frugter, espressokaffe, 
viol, hindbær, krydderi flot efterfulgt af en intens, elegant feminin smag med toner af man-
delkage og tobak og afrundede tanniner.

ITALIEN

TAJAPIERA, AMARONE DELLA VALPOLICELLA, VENETO   695,00
Fløjsblød og dyb, vibrerende mørk i farven, fed og fyldig og meget flot afrundet.

ITALIEN

TOMMASI, AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO, VENETO   865,00
Tør og kraftig Amarone med en blød og let behagelig bitter eftersmag.

ITALIEN

PURATO SICCARI APPASSIMENTO ROSSO, SICILIEN 85,00  425,00
Duften er frisk og frugtig med toner af røde bær, vanille, mokka og et let strejf af mineraler. 
Smagen er blød og frugtrig med masser af fuldmoden bærsødme og krydrede toner. Efters-
magen er intens og lang.

SPANIEN

ARTUKE, PIES NEGROS TINTO, RIOJA   465,00
Duften er pakket med nuancer af bl.a. tranebær, blåbær, lakrids, urter, liljer og røget kød. På 
tungen er vinen præget af de fineste små tanniner, der giver den frugtdrevne og unge vin en 
fin struktur.

HVIDVIN GLAS  1/1

TYSKLAND

RIFFEL, RIESLING TROCKEN, RHEINHESSEN   395,00 
Tør, charmerende og ukompliceret vin med eminent friskhed, en underliggende mineralitet og 
mundvandsfremkaldende syre.

TYSKLAND

WEINGUT NIK WEIS, SCHIEFER RIESLING, MOSEL   465,00
Imødekommende noter af grønne æbler, citrusfrugter og en forfinet, underliggende mineral-
itet og frugtsyre, der giver retning og struktur til det imponerende helhedsbillede.

TYSKLAND

DOMDECHANT WERNERSCHES WEINGUT,  
HOCHHEIMER HÖLLE RIESLING - SPÄTLESE, RHEINGAU   465,00
Blomsteragtig bouquet med en anelse pære, fyldig sødmefuld og elegant smag, der fylder 
hele munden.

FRANKRIG

FAMILLE HUGEL, RIESLING - CLASSIC, ALSACE 95,00  435,00
Riesling med bouquet af grønne æbler, ferskner og citrus. Smagen er frisk og sprød.

FRANKRIG

VIGNOBLE DES 2 LUNES, PINOT GRIS - SÉLÉNITE, ALSACE   445,00
I bouqueten byder den på fine aromaer af abrikos, ananas, grønne urter og ristet brød. Disse 
påmindelser går igen i smagen, der løftes op af en forfriskende og længeblivende syre. En de-
likat og subtil Pinot Gris, der bevæger til på den elegante side af banehalvdelen.

FRANKRIG

FAMILLE HUGEL, GEWÜRZTRAMINER - ESTATE, ALSACE   595,-
Bouquet af blomster, blommer og rosenblade efterfulgt af en blød og fyldig smag med en 
frisk og aromatisk eftersmag.

FRANKRIG

MAISON LOUIS JADOT, BOURGOGNE BLANC 
COUVENT DES JACOBINS, BOURGOGNE   495,00
Tydelige frugtnoter af fersken, pære og grapefrugt, som udvikler sig til nogle mere florale 
noter med et pikant vanille-præg.

FRANKRIG

MAISON LOUIS JADOT, PETIT CHABLIS, BOURGOGNE, CHABLIS   625,-
Ligefrem, indbydende og harmonisk vin med stringent mineralitet, der gør at vinen aldrig 
kommer til at fremstå blød eller afdæmpet. Således et perfekt match til al slags skaldyr.

FRANKRIG

MAISON LOUIS JADOT, MEURSAULT, BOURGOGNE, CÔTE DE BEAUNE   995,-
Let parfumeret, intens og frugtig i bouquet’ en, smidig tekstur og diskret hasselnød, lidt smør 
og finessebåret lang, afstemt finish.



HVIDVIN GLAS  1/1

ITALIEN

ZENATO, PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE, VENETO 85,00  425,00
Klassisk Pinot Grigio med aromatisk og forfriskende bouquet. Smagen er delikat, frugtrig med 
pæn fylde og god længde.

SPANIEN

MENADE, VERDEJO, RUEDA 75,00  395,00
Klassisk Verdejo med urteagtige noter kombineret med stikkelsbær, kiwi og passionsfrugt. Vi-
nen understøttes af en forfriskende og opstrammende syre, samt en fin, læskende mineralitet.

SPANIEN

PAZO DE VILLAREI, ALBARIÑO, RIAS BAIXAS              425,00
Intens eksotisk bouquet med en rank og velstruktureret smag - vinens samlede indtryk løftes 
af en ren, forfriskende og mundvandsfremkaldende syre med et let saltholdigt saltstrejf.

AUSTRALIEN

PETE’S PURE - CHARDONNAY 95,00  465,00
Mild, cremet og utrolig ren i smagen. En forfriskende Chardonnay med fylde, tropiske frugter 
som honningmelon og modne ferskner og en fin frugtsyre, der sikrer balance

AUSTRALIEN

KAESLER, STONEHORSE - CHARDONNAY   495,00
Imødekommende og elegant eksempel på australsk Chardonnay og en fin introduktion til 
Kaesslers vinunivers. En ren frugthave i næsen og en fokuseret, tør og blød mund med under-
liggende fadnoter.

NEW ZEALAND

3 WOOLY SHEEP, SAUVIGNON BLANC, MARLBOROUGH   425,00
Lækker, moderne vin med lifligt og saftigt inferno af ananas og grapefrugt.

NEW ZEALAND

SHERWOOD, STRATUM - PINOT GRIS, WAIPARA   465,00
Slank og sprød vin, med tydelige karakterer af litchi, pærer, fersken og underliggende ristede 
toner. Fyldig med en lang eftersmag, ledsaget af en afbalanceret, forfriskende og sprød syre.

NEW ZEALAND

CLOUDY BAY, SAUVIGNON BLANC, MARLBOROUGH   850,00
Ikonisk vin med intenst udtryk af stikkelsbær, mandariner og ananas - en absolut højaromatisk 
vin med ekstrem power og saftighed.

USA

CHATEAU STE. MICHELLE, RIESLING - COLUMBIA VALLEY,  
WASHINGTON STATE   445,00
Ren og rank Riesling, slank og klassisk og dog med lidt oversøisk præg og sødme som hvide 
ferskner og mandariner.

ROSÉVIN GLAS  1/1

FRANKRIG

CHÂTEAU D’ESCLANS, THE PALE ROSÉ BY SACHA LICHINE, 
VIN DE PAYS DU VAR,   395,00
The Pale er den pionerende roséskaber Sacha Lichines svar på en euforiserende rosévin til de 
glade tyvere. En funklende postpandemi-vin til lykkelige stunder i morsomt selskab.

FRANKRIG

CHÂTEAU D’ESCLANS, WHISPERING ANGEL, CÔTES DE PROVENCE   465,00
Silkeagtig sommerdrøm og kendt som verdens mest populære rosé. Frisk, floral og crémet 
rosé med den reneste smag af højrøde jordbær, friske hindbær og lyse kirsebær.

FRANKRIG

CHÂTEAU D’ESCLANS, ROCK ANGEL, CÔTES DE PROVENCE   625,00
Raffineret og charmerende rosévin med aromaer af blomsterflor og sommerfrugter og en 
sprød og forfriskende citrussyre, der balancerer de saftige røde bær. Flot fylde, fin tekstur og 
lang finish.

ITALIEN

TOMMASI, CHIARETTO BARDOLINO GRANARA, VENETO 75,00  395,00
Flot laksefarvet rosè, med en fyldig, aromatisk halvtør smag.

RØDVIN GLAS  1/1

FRANKRIG

CHÂTEAU DU VIEUX GUINOT - GRAND CRU, BORDEAUX, SAINT-EMILION   495,00
Fyldig, moden vin med vanille, kakao og kirsebær.

FRANKRIG

CHÂTEAU MONREGARD LA CROIX, BORDEAUX, POMEROL   795,00

FRANKRIG

DOMAINE HENRI MAGNIEN, GEVREY-CHAMBERTIN,  
BOURGOGNE, CÔTE DE NUITS,           1.295,00
Gevrey-Chambertin er forfinet og delikat med en elegant underliggende kompleksitet. Røde 
bær og safte krydderier giver perfekt afstemt modspil til vinens struktur.

FRANKRIG

MAISON LOUIS JADOT, MARSANNAY, BOURGOGNE, CÔTE DE NUITS   595,00
Louis Jadot’s Marsannay er mørk og dyb, med fyldig med reminiscens af brombær, svesker og 
solbær og med årene vil den udvikle lidt moskusagtige noter. I de fleste årgange er vinen ret 
tanninrig, spændstig og smidig.

FRANKRIG

CHÂTEAU LA NERTHE, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, RHÔNE SYD   965,00
Perfektionistisk Châteauneuf-du-Pape med overdådig bouquet og kompleks frugtkoncen-
treret smag, understøttet af en fløjlsagtig tanninstruktur. Stor og indsmigrende.


