Mousserende
Deutz Brut Classic, AOP, Champagne Deutz

1/1 fl.
695,-

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.

2014 Deutz Brut, Vintage, Champagne Deutz

895,-

Lys, gylden farve. I duften er der gule blommer, mirabeller, mineraler og lime.
Smagen er sensuel og afrundet med en god længde samt en let cremet finish.

Marchese Antinori Cuvée Royal Sparkling, Antinori, Franciacorta, Italien

495,-

Let, gylden farve med bløde, cremede bobler på tungen.
Aromaen vækker billeder af ferskener og brød til live. Levende og balanceret i en meget vellavet brut

Classic Cuvée NV, Nyetimber, Sussex, England

695,-

Duften afslører æble og lime med komplekse ristede og krydrede noter
- en udvikling der vidner om den forlængede aldrig i kælderen (normalt mere end tre år).
Disse noter går igen i smagen sammen med aromaer af honning, mandel, brioche og bagte æbler.
Meget fin og elegant med en fantastisk kombination af intensitet, delikatesse og længde.

2016 Cava Reserva de la Familia Brut Nature, D.O. Gran Reserva
Juvé Y Camps, Penedes, Spanien

495,-

Blød behagelig mousse. Let gylden farve med duft og smag af hasselnød, peberfrugt og grønne æbler.

Hvidvin
2019 Sancerre Blanc, AOP, Les Bouffants, Domaine de la Garenne
Loire, Frankrig

495,-

Typisk, meget livfuld Sauvignon Blanc. Frugtrig og frisk med en underfundig
flintestensagtig duft og en liflig smag af friske stikkelsbær og æbler/pærer.

2017 Riesling Kaefferkopf, Grand Cru, Meyer-Fonné, Alsace, Frankrig

795,-

Klassiske og frugtrig vin med en ren og mineralsk syre med et touch af urter.

2016 Pouilly-Vinzelles, AOP, Maison Joseph Drouhin, Bourgogne, Frankrig

525,-

Spændende hvidvin fra det knapt så kendte underområde i Mâconnais.
Alle kender den store nabo, Pouilly Fuissé, men også her i Vinzelles produceres også kun hvidvine
på Chardonnay. I farven er vinen lys gul og med grønne reflekser. Vidunderlig duft af både hvide
blomster og fersken. Smagen er utrolig intens, hvor noter af mandel, hasselnød og kanel flot
komplimenterer de klassiske Chardonnay-toner.

2018 Chablis Réserve de Vaudon, AOP
Maison 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

525,-

i Chablis.

2017 Saint Aubin, Premier Cru, Sur Gamay
Domaine Bernard Moreau, Bourgogne, Frankrig

895,-

Ren og finesserig duft. Smagen har stor mineralitet og fin syre,
der bringer balance i vinen i forhold til frugten.

2015 Meursault Les Vireuils, AOP, Les Vireuils
Domaine Bernard Moreau, Bourgogne, Frankrig

1095,-

Duften har de klassiske Bourgogneegenskaber med toner af smør, lime og hasselnødder.
Smagen er fyldig og cremet med en let og diskret syre til at afbalancere vinen med.

2019 Bramito del Cervo Bianco, IGT, Chardonnay
Castello della Sala, Antinori, Umbien, Italien

495,-

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.

2018 Pietrabianca Chardonnay, D.O.C., Tormaresca, Antinori, Puglia, Italien

545,-

Lysende gul med grønne skær. Kompleks og nuanceret med noter af både citrusfrugt tropiske
frugter sammen med vanilje og let blomstrede indtryk. Frisk. Krydret og mineralsk med lette
præg af egetræ.

2019 Vermentino Bolgheri, D.O.C., Tenuta Giado al Tasso
Antinori, Toscana, Italien

450,-

Vermentino fra Tenuta Guado al Tasso er strågul i farven med grønlige strejf.
Flot, intens aroma med hint af citrus, citronskal og hyldeblomst. Koncentreret i munden og
flot balanceret med friskhed og balance. Dens finish er vedvarende med lette citrusagtige toner.

2016 Chardonnay, Gaps Crown, Three Sticks Wines, Sonoma Coast, USA

1095,-

Voldsomt lækker årgang af vinhusets Chardonnay fra vinmarken Gap’s Crown.
Three Sticks Wines elsker Chardonnay, og denne er et godt eksempel på hvorfor.
En smuk og alligevel robust Chardonnay, som leverer varen med en karakteristisk mineralitet.
Lagringen på bærme giver vinen et delikat udtryk med struktur og fylde, som varer helt gennem
en lang eftersmag. Her er både balance og energi.

2016 Roserock Chardonnay, Domaine Drouhin, Oregon, USA

745,-

Roserock Chardonnay er meget harmonisk og har lettere eksotisk noter som bla. ananas og
pære i duften. Den er perfekt afbalanceret mellem frugten og fadet, som slet ikke dominerer.
Winemaker Véronique Drouhin ønsker at den friske frugt skal være i centrum.
Lang finish med lettere smørpræg, men afstemt med god syre.

2017 The Steading Blanc, Torbreck Vintners, Barossa Valley, Australien
Velduftende aroma af akacie, ristede nødder, smør og citrus i perfekt balance med en underlæggende tone af bivoks og mineralitet. Blød og fyldig fra Viognier og Marsanne,
mens Roussanne bidrager med en lidt sprød balance.

645,-

Rosévin
2019 Sancerre Rose, AOP, Domaine de la Garenne, Loire, Frankrig

495,-

Let krydret men alligevel også meget frugtrig og frisk rosé, lavet på pinot noir

2019 Scalabrone Bolgheri Rosato, D.O.C.,
Tenuta Guado al Tasso, Antinori, Toscana, Italien

395,-

Scalabrone 2019 har farve som lyserøde roser. Aromaen har intense indtryk af røde bær,
blomster, rosenblade og havtorn. Smagen er behageligt frugtagtig og delikat med en fremragende
friskhed og vedholdenhed.

2019 A Rosato, IGT, Fattoria Aldobrandesca
Antinori, Maremma, Toscana

595,-

“A” er en lys, nærmest strålende vin, som er koralrosa i farven. Aromaen er delikat,
hvor noter af roser smelter sammen med antydninger af små, røde frugter, der skaber
umiskendelig aromatisk intensitet. Elegant på tungen, overraskende elegant og liflig med
noter af frisk rød, frugt, der giver ”A” ekstraordinær vedholdenhed.

Rødvin
2015 Brio de Cantenac Brown, 2e Vin
Château Cantenac Brown, Margaux, Bordeaux, Frankrig

1/1 fl.

645,-

En elegant Margaux, der på fornem vis forener terroirtypicitet og solbær-lækker frugtpower
med krydret finesse fra 12 mdrs. lagring på egetrsæfade, heraf 25% nye.

2016 Château Haut-Sarpe, Saint-Émilion Grand Cru, Joseph Janoueix, Bordeaux

595,-

Dyb rubinrød farve. Indbydende og meget lovende, i starten lidt tilbageholdende, duft.
Smagen er kraftfuld og solid i strukturen med et væld af modne frugter.

2011 Château Branaire-Ducru, 4. Cru Classé, Saint Julien, Bordeaux

1400,-

Vinen indbyder med en kaskade af dufte i bouqueten af svesker, cedertræ, mineral, og
dens karakteristiske duft af chokolade, der gør den så let genkendelig i blindsmagninger.
Vinen svulmer af klasse og elegance og byder på masser af kompleksitet og finesse i en meget
lækker fløjlsblød struktur.

2015 Chambolle-Musigny, AOP, Domaine Digioia-Royer, Bourgogne, Frankrig

1400,-

Duften har lag på lag af frugt samt noter af blomster og mineraler. Smagen har en vis struktur,
hvor taninerne er en lille smule foran frugten på nuværende tidspunkt. Det er dog en yderst elegant
og forfinet frugt, der munder ud i en vedvarende eftersmag med noter af kirsebær og viol.

2016 Gevrey-Chambertin, AOP, Maison Joseph Drouhin, Bourgogne, 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.

1000,-

2016 Chateauneuf-du-Pape Rouge, AOP, Le Clos du Caillou, Rhône, Frankrig

645,-

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.

2017 Gigondas, AOP, Les Reinages, Delas Frères, Rhône, Frankrig

545,-

Les Reinages produceres udelukkende på druer, høstet fra marker i Vaucluse, der hører under
Gigondas kommunen. Markerne ligger på små skråninger og terrasser, hvor jorden primært
består af aflejringer af rødt ler med grus, og hvor Mistralvinden blæser sundt og tørt over området.

2016 Crozes-Hermitage Rouge, AOP, Les Clos, Delas Frères, Rhône, Frankrig

845,-

Dyb, rubinrød farve med granatæblerøde skær. Aroma af sammenkogte solbær og brombær.
Lad vinen stå og åbne op, og den afslører læder og vildt. Perfekt balanceret på tungen, på samme
tid delikat og stor og fyldig. Eftersmagen er lang med præg af meget modne, sorte kirsebær.

2015 Barolo, D.O.C.G., Albe, G.D. Vajra, Piemonte, Italien

745,-

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.

2016 Bric Turot Barbaresco, D.O.C.G., Prunotto, Antinori, Piemonte, Italien

795,-

Bric Turoc er intens granatæblerød i glasset med mørke, rubinrøde skær. En kompleks aroma
med noter af lakrids, som er perfekt balanceret med hint af bær, kanel, nelliker og violer.
Runde, bløde tanniner i mundfylden med en lang eftersmag af moden frugt.

2016 Costamiole Nizza Riserva Barbera d´Asti, D.O.C.G.
Prunotto, Antinori, Piemonte, Italien

875,-

Dyb rubinrød farve med mørklilla undertoner. Fyldige og frugtige aromaer af blommer og kirsebær,
som blander sig med hint af violer, kanel, kakao og læder. Fyldig og saftig på tungen med velstrukturerede tanniner.

Rødvin
2017 Cont Ugo Bolgheri, D.O.C., Merlot, Tenuta Giado al Tasso, Antinori

1/1 fl.
745,-

Cont’Ugo 2017 er dyb rubinrød i glasset. mens aromaen er gennemsyret af noter af moden,
rød frugt, hindbær, kirsebær og sødmefulde krydderier. På ganen understøttes de bløde og
fine tanniner af en behagelig friskhed. Cont’Ugo er en afbalanceret vin med en behagelig
vedholdenhed og længde og meget drikkeglæde.

2016 Marchese Antinori Chianti Classico Riserva, D.O.C.G.
Tenuta Tignanello, Toscana, Italien
Marchese Antinori Chianti Classico Riserva imponerer med en intens rubinrød farve.
I aromaen får du noter af moden, rød frugt balanceret med hint af vanilje og krydderier.
På tungen er vinen fyldig og afbalanceret, dyb og velsmagende med bløde og silkeagtige tanniner.
En vin med ægte karakter og et fremragende udtryk for det lokale terroir, yderligere kendetegnet
ved en lang og vedvarende finish og eftersmag.

645,-

1989 Mas La Plana Red, AO, Miguel Torres, Penedes, Spanien

1400,-

Gran Coronas Black Label, som vinen hed tidligere -kommer fra en 29 ha stor vinmark,
kun tilplantet med Cabernet Sauvignon. Vinen lagrer 6 mdr i nye amerikanske og franske egefade,
siden 12 mdr på 2-3 år gamle fade. Herefter 4 år på flaske inden den frigives til salg. Duft med tydelige
toner af mørke kirsebær, trøfler og træ. Blød på tungen, rund og krydret med en god bouquet.

2015 Villa de Corullon, D.O., Alvaro Palacios, Mencia, Bierzo, Spanien

695,-

Duften har nuancer af mørke bær, lakrids og vilde markblomster. Smagen er sprød med en flot syre,
der afbalancerer den tætte og koncentrerede vin.

2017 Torresilo, D.O., Cillar de Silos, Ribera del Duero, Spanien

675,-

Mørk og intens kirsebærrød med en kompleks aroma, som afslører blommer, muskatnød,
let balsamico og ristede noter, hvis den får lov til at åbne sig op og trække vejret. Dyb og silkeblød
på tungen med en meget flot og velstruktureret krop, der bugner af modne frugter og en flot mineralitet.
Vinen runder af med en lang eftersmag, fin syrlighed og bløde tanniner.

2017 Price Family Estates Pinot Noir, Three Sticks Wines, Sonoma County, USA

975,-

Dyb og karekterfuld Pinot Noir med flotte præg af frisk lavendel, fyrretræ, kanel, kirsebær og
blommer. Levende og storladen, og dog på samme tid elegant. En luksuriøs og cremet mundfølelse
fuld af kompleksitet.

2017 Pinot Noir, Gaps Crown, Three Sticks Wines, Sonoma County, USA

1400,-

2017 var et relativt blødt år rent vejrmæssigt, som forløb uden store udsving og med milde
temperaturer og en tidlig høst på vinmarken. De første druer blev høstet i midten af august,
hvorefter en pludselig kuldebølge meldte sin ankomst. Det gav andre af druerne længere tid
til at vokse og udvikle sig med dybe og udtryksfulde smagsnoter. Druerne blev samtidig mindre,
men mere intense end normalt, hvilket resulterede i større dybde og struktur i den færdige vin.
Her er noter af kirsebær, viol og et touch af rosenblade. Blød og fyldig og med hint af brombær på tungen.

2008 The Steading, Torbreck Vintners, Barossa Valley, Australien

995,-

Stilen er Châteauneuf-du-Pape med en kraftig duft af peber, sorte frugter, jord, tobak og solbær.
Den smager sødt af moden frugt (ikke fra sukker) og fylder totalt munden med lag på lag af fed,
cremet og nuanceret frugt og efterlader en guddommelig eftersmag.

2011 Bin 150 Marananga Shiraz, Penfolds, Barossa Valley, Australien
Duften nærmest vælder op af glasset med toner af brombær, lakrids, peber, malt, kløver og kardemomme.
Smagen er fyldig og overraskende umiddelbar med masser af frugt, der understøttes af de modne tanniner.
Eftersmagen er vedvarende med lette toner af cedertræ.

1400,-

