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HVIDVIN
Californien

Frankrig

STONE BARN, CHARDONNAY

POUILLY FUME

Chateau De Tracy Sur Loire AOC

Charmerende og sprød Chardonnay med frisk
bouquet og smag af ananas, rønnebær og citrus.
Pr. glas			
Pr. flaske				

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 af Frankrigs
bedste hvidvine findes i Loire.

55,239,-

CHARDONNAY SANTA BARBARA
Fess Parker Winery

Pr. flaske				

Indbydende duft af æble, pære, citrus og vanilje.
Smagen har en fin syre, som giver et modspil til
frugten og fylden.

CHABLIS RESERVE DE VAUDON

519,-

Joseph Drouhin AOP

Italien

Meget elegant Chablis, strålende grøn farve, en
blomsterkrydret bouquet med et anstrøg af
krydderi, som er fulgt op af en smag i perfekt
balance. Vinen er et udtryk for det højeste kvalitetsniveau i Chablis. Ekstremt elegant finish,
som fuldendes af en let perlen.

DOC, Friuli, Marchesi de Frescobaldi. Blød, fyldig og frugtrig duft og smag med svage strejf af
mineraler og urter.

				

Pr. flaske				

489,-

ATTEMS PINOT GRIGIO

Pr. glas			
Pr. flaske				

Pr. flaske 495,-

Tyskland

AUF DER MAUER REISLING

55,265,-

Bassermann Jordan, Pfalz

ADORATO BIANCO, TOMMASI

Mellemfyldig hvidvin med et rent bid og en
sprød og fin eftersmag med et let mandelpræg.

Duften har toner af modne æbler, ferskner og
mineraler. Smagen er tør og mineralsk med en
diskret syre, der afbalancerer eftersmagen.

Pr. flaske				

Pr. flaske 					 576,-

299,-

Spanien

Argentina

PLACET VALTOMELLOSO

COLOME TORRONTES, CALCHAQUI
VALLEY

Bodegas Palacios Remondo

Moderne spansk hvidvin fra Rioja. Smagen er
fyldig med en let og olieret fedme fra fadet med
en frisk syre, som giver en ungdommelighed til
vinen.

Blød og behagelig - en pleaser med både frugt og
struktur.
Pr. flaske 					 249,-

Pr. flaske					 519,-
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RØDVIN
Spanien

Australien

Vino de la Tierra de Castilla

Rolf Binder Winery Ltd.

EL ZORRO

HALLIWELL

Duften har toner af jordbær, hindbær, kirsebær
og blommer. Smagen er sødmefuld og behageligt kraftig med en pæn alkohol og en dejlig lang
eftersmag.

Kraftig mørk farve og indbydende duft af krydderurter og bær. Intens smag af fede modne
tanniner og en lang vedvarende eftersmag med
et let sødmestrejf.

Pr. glas			
Pr. flaske				

Pr. flaske 					 469,-

60,259,-

Italien

Californien

BARBERA D’ALBA

STONE BARN ZINFANDEL

DOC, Cantine Dei Marchesi Di Barolo SPA, Alba

Bouquet af brombær, blommer og en anelse
krydderier efterfulgt af en smag af modne og
mørke bær i pæn balance med gode tanniner.
Pr. glas
Pr. flaske

Mørk farve med en indbydende duft, som er
præget af sødme, røde bær og moreller. Lækker
nuanceret med en anelse af egetræsfad. Smagen
er rig, blød og fyldig med et smukt bid fra de
modne tanniner.

55,239,-

SCOTTO OLD VINE ZINFANDEL

Pr. flaske

Lodi, Scotto Family Wines.

VILA ST. ANDREA CHIANTI CLASSICO

Duften har toner af mørke bær og peber. Smagen
er fyldt med røde frugter, mørk chokolade og
urter.

Sødlige og let krydrede aromaer - eminent fin
smag og især fin og lang eftersmag af delikat rød
frugt og krydderi.

Pr. flaske 					 279,-

Pr. flaske					 331,-

Portugal

NIPOZZANO RISERVA

CORTES DE CIMA SYRAH

319,-

Marchesi de Frescobaldi DOCG, Toscana

Cortes de Cima

Raffineret klassisk vin. God dyb farve, elegant
duft af moden frugt og pikante krydderier. Smagener fyldig, kraftig og fint struktureret med en
blød behagelig finish.

Duften har tydelige toner af blommer og blåbær.
Smagen er kompleks med en let sødmefyldt
frugt, der smelter smukt sammen med de modne
tanniner.

Pr. flaske 					 469,Magnum flaske				 619,-

Pr. flaske 					 469,Chile

AXEL PRIMERO, ESTATE BOTTLED
Rig og kompleks vin med indbydende nuancer af
moden blomme og røde bær, der krydres med
toner fra muskatnød og hasselnødder.
Pr. flaske 					 498,3

ROSÉVIN

RØDVIN
Italien

Spanien

AMARONE DELLA VALPOLICELLA,
TAJAPIERA

RAIMAT CLAMOR ROSADO, COSTERS
DEL SEGRE

Dyb og mørk i farven med rødviolette toner.
Vinen tager udgangspunkt i svesker, rosiner,
kirsebær, jordbær og mandler samt vådt læder,
træ og mør skovbund. Smagen er fast og saftigt
frugtrig med svesker og kirsebær.

Skøn rosévin med både syltetøjssødme og et
friskt grapefrugtpift - en vin til godt humør.

Pr. flaske 					 599,-

Californien

Pr. glas			
Pr. flaske				

49,219,-

STONE BARN ROSÉ ZINFANDEL

New Zealand

Seresin Estate

Forfriskende og diskret aroma af jordbær, kirsebær og vandmelon, som afrundes af en let frugtsyre.

Duften er fyldt med nuancer af kirsebær, hindbær, læder og krydderier. Smagen er elegant med
masser af frugt, fine tanniner og et let strejf af
egetræ.

Pr. glas			
Pr. flaske				

Pr. flaske					 509,-

VIDA NOVA ROSÉ

SERESIN PINOT NOIR LEAH

55,229,-

Portugal

Adega do Cantor, Quinta do Miradouro

Frankrig

Fra Sir Cliff Richards vingård i Algarve med en
flot klar hindbærfarve. Indbydende duft af modne bær og krydderier. Smagen er livlig og elegant
med en let sødme i eftersmagen.

CHATEAU LE CASTELOT

Sa Ets Joseph Janoueix Vin Grand Cru
Flot veludviklet Saint-Énilion med en dejlig imødekommende duft, der giver indtryk af fylde og
blødhed. Det gode indtryk bekræftes af den rige
og næsten silkeagtige smag.

Pr. flaske 					 425,-

Pr. flaske					 575,-

CHASSAGNE-MONTRACHET
BURGOGNE

Bernard Moreau et Fils Vieilles Vignes
Duften har toner af bær og peber. Smagen
er elegant med masser af frugt, modne tanniner
og en lang vedvarende eftersmag.
Pr. flaske 					 545,-
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MOUSSERENDE VIN
Frankrig

Italien

MOSCATO D’ASTI FIOCCO DI VITE

DEUTZ BRUT CLASSIC

Let mousserende og sødmefyldt med noter af
ananas, ferskner, mandariner og abrikoser i smagen.
Pr. flaske 					239,-

Flot gylden farve med et grønt skær. Frisk og
blomsteragtig duft med mandelaroma. Ren, rig
smag, og cremet smag. Smuk fylde, krop og
finesse. Ekstremt elegant finish, som
fuldendes af en let perlen.

Spanien

Pr. flaske 					 519,-

CORDORNIU 1551 BRUT

MOËT & CHANDON Champagne

Klar, flot og festlig figur. Cava med fornemmelse
af citron og honning mest af alt
imponerende og med flotte bobler.
Lille (20 cL)
Stor (75 cL) 					

Har en gylden farve med en svag grøn nuance.
Smagen har en sprudlende buket af variation.
Herunder en pulserende intensitet af grønne
æbler og citrusfrugter. En friskhed af mineralske
nuancer og hvide blomster samt en elegance af
blonde noter.

89,259,-

NANCI CAROL CAVA BRUT

Pr. flaske 					 619,-

Penedes

PORTVIN

Lys gylden farve med en ren duft af masser frisk
frugt. Smagen er velafbalanceret med en tør
eftersmag.
Pr. flaske 					 319,-

Portugal

Grahams The Tawny

Frankrig

W. & J. Graham & Co.

CAPRICE DE LUNE, ROSÉ
Beaujolais

En god Tawny-port med fin balance og flot struktur. I duften anes toner af tørrede frugter, valnødder, karamel, kakao og krydderier. Smagen er
sødmefuld med modne tanniner og afsluttes med
en fin cremet finish.

Frisk, frugtagtig og mousserende rosévin med en
let behagelig sødme.
Pr. flaske 					 310,-

2 cL 49,-

MARQUIS DE LA COUR, ROSÉ
Loire

Sødlig, aromatisk og let perlende vin.
Pr. flaske 					 229,-
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COGNAC

ROM

BRAASTAD V. S.

OPTHIMUS 15 RON DOMINICANO
OPORTO

Frugtig smag kombineret med en behagelig frisk
karakter og en eftersmag af nødder og vanilje.
Kan nydes alene eller med en mild kop kaffe.
					
2 cL 35,-

Duften er sød, fyldt med kokos, vanilje og et
strejf af bær. Smagen har stadig sødmen fra soleraen, men har en god kompleks fylde med andre
krydderier som kaffe og chokolade.
					
2 cL 79,-

BRAASTAD V. S.O.P.

RON MILLONARIO SOLERA 15 RESERVA
ESPECIAL

Guldmedaljevinder. En elegant duft med floral
karakter og en blød rund eftersmag med hint af
krydderier og chokolade. Nydes bedst enten alene eller med en kop stærk kaffe.
2 cL 45,-

En rig vedvarende duft af kandiserede frugter,
svesker og nelliker. Smag af toffee, sultanas
druer, smør, demerara sukker og endda cola. Den
velafbalancerede sødme dækker hele munden,
for derefter at forsvinde langsomt og efterlader
ganen ren.						
2 cL 60,-

BRAASTAD X.O.
Udviklet med en kompleks duft og en stor finesse med gennemgående aromaer af moden frugt
og floral duft. Nydes bedst alene - eventuelt efter
en sen middag.
2 cL 55,-

GIN

DANIEL BOUJU, SÉLECTION SPÉCIALE

BULLDOG LONDON DRY GIN

Duften af fadlagring blander sig smukt med
blomsterrige nuancer. Meget velafrundet og
absolut ikke aggressiv i hverken duft eller smag.
2 cL 45,-

Bulldog London Dry Gin har en blød og
harmonisk tekstur med en særpræget smag. Den
har noter af frugt og citrus, der giver en frisk
karakter og en balanceret finish.			
			
		
					
2 cL 30,			
Dobbelt op +15,-

RÉMY MARTIN FINE CHAMPAGNE
COGNAC V.S.O.P.
Den har en mørk kobberfarve med et gyldent
skær. Aromaerne har noter af vanilje, nødder,
violer og roser samt et strejf af lakrids og Limousin-eg. Paletten er frugtrig af abrikos og fersken
med et strejf af sød vanilje.
2 cL 45,-

HENDRICK’S GIN
Intense florale aromaer. Blød og harmonisk afbalanceret. Rosenblade og agurker giver en forfriskende og meget særegen aroma.			
			
2 cL 50,-
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WHISKY
GLENFIDDICH, 12 ÅR

GLENFARCLAS SINGLE HIGHLAND
SINGLE MALT SCOTCH, 15 ÅR

Den 12-årige ravfarvede Glenfiddich er nok ikke
en helt tosset whisky at benytte som et ”first fix”
til de knap så whiskykyndige. Denne Glenfiddich
har lagret 12 år på egetræsfade. Den er lys
gylden og har en frisk frugtagtig duft med et
strejf af pære. Smagen er fyldig og frugtagtig
med en anelse fyrretræ og tørv. Whiskyen er
efterfulgt af en lang og rund eftersmag.
			
2 cL 45,-

Gylden ravfarve. Duft af abrikos, butterscotch,
karamel, sød malt og den fineste søde røg.
Smagen er kompleks med nuancer af sødmefuld
sherry, sød malt, appelsin og tørrede abrikoser.
Eftersmagen er cremet med lange, fyldige sherrytoner og den fineste delikate søde røg.
			
2 cL 60,-

GLENFIDDICH, 15 ÅR
Glenfiddich 15 års fra tre typer af fade (traditionel amerikansk bourbon, portugisisk sherry og
ny eg) er sammenblandet til perfektionisme i et
stor Solera-fad lavet af oregon pine. Resultatet
- en fyldig og frugtig næse med delikat honningog vaniljenoter. Smagen er elegant, blød og dyb,
som afslører frugt, blide krydderier og et strejf af
eg. Eftersmagen er lang og tilfredsstillende.
			
2 cL 59,-

GLENFIDDICH, 18 ÅR
Glenfiddich 18 års single malt whisky aromaen indeholder en palette af frugt og egetræ. I
smagen finder man bl.a. hints af kandiserede
frugter, krydderier, sherry og toffee. Glenfiddich
er blandt verdens største whisky-mærker. Den
18-årige single malt udgave er whisky af høj kvalitet, når man går efter alternativer til røg og tørv.
					
2 cL 79,-

GLENFIDDICH, 21 ÅR
Glenfiddich 21 år Gran Reserva Rum Cask Finish
er lagret i 21 år på amerikanske egetræsfade,
hvorefter den har fået en yderligere lagring i 4
måneder på udvalgte romfade. I smagen finder
man bl.a. noter af krydderier, toffee-sødme og
tobak. Glenfiddich er blandt verdens største
whisky-mærker og særlig populær hos dem, der
går efter alternativer til røg og tørv.
					
2 cL 89,-
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