
H O T E L  B A L L U M H U S

 Vi AnbefAler  

AUSTrALiEn 

 Hunter’s Creek, Chardonnay 52,- / 188,-
34. Druesorten Chardonnay kendes fra stort set alle 

vinproducerende områder i verden og blandt de mest 
efterspurgte.  
De fuldmodne druer giver her en aromatisk hvid-
vin med en lækker aroma af tropisk frugt. Vinen er 
ganske fyldig og kombinerer elegant den bløde fylde 
med et flot, frisk pift af citrus.

 Hunter’s Creek, Shiraz/Cabernet 52,- / 188,-
35. Druesorten Shiraz er efterhånden meget udbredt i 

Australien og giver vinen sin fylde og det elegante 
strejf af krydderi.  
Den klassiske Cabernet Sauvignon er med til at 
understrege dybde og bredde i smagen og medvirker 
til at give vinen sin harmoniske smag. Vinen frem-
står med en flot, rød farve og en indtagende duft af 
moden frugt og krydderi. Smagen er velafbalanceret, 
ganske kraftig og giver en god fornemmelse af fylde 
på tungen.



H O T E L  B A L L U M H U S

 De mousserenDe  
iTALiEn

  Prosecco Brut, Borgo SanLeo 203,-
36. Prosecco betyder ”næsten tør”. Denne grønne druesort er mest ud-

bredt i Veneto. Den har et højt indhold af syre og duftene minder om 
syrlige grønne æbler og pære, med en let mandelbitter smag. Prosecco 
bliver lavet efter charmat-metoden, hvor andengæringen foregår i 
tryktank. Boblerne er derfor mere livlige end ved den klassiske me-
tode. Prosecco Borgo SanLeo tilbyder et væld af behagelige aromati-
ske noter, kombineret med en behagelig friskhed.

FrAnkrig 

  Crémant de Bourgogne, Patriarche 227,-
37. Vinen fremstilles efter traditionel ”Champagne-metode” med eftergæ-

ring på flasken. resultatet er en Cremant med en flot, bleggul farve, 
imponerende livlige bobler og en oplevelse af en særligt blød mous-
seren. Aromaen er elegant og udtryksfuld med noter af citrus og tørret 
frugt. Den harmoniske smag med fin frugt afsluttes af en vedvarende, 
fyldig eftersmag.

SPAniEn 

  Cava Bonaval, Semi Seco 179,-
38. Cava Bonaval Semi Seco er en ekstraordinær vellavet og halvtør Cava. 

Farven er lys gul med elegante små bobler. Aromaen er frisk og frugt-
agtig med en særdeles behagelig smag.

CHAMPAgnE 

  Lanson, Black Label Brut 479,-
39. Lanson Black Label Brut har en indtagende frisk, fyldig og frugtrig 

bouquet med toner af citrus, hvide blomster og abrikos. Farven er 
skinnende, klar med strågule strejf. Vinen er livlig med fine perlende 
bobler. Smagen har stor fylde, kraft og elegance.



H O T E L  B A L L U M H U S

 De hViDe  
iTALiEn 

  Soave Classico Zonin 220,-
40. Soave Zonin har en brilliant strågul farve med gyldne nuancer. Aro-

maen er elegant og stilfuld og byder  på hvide blomster og grønne 
æbler. Smagen er særdeles velafbalanceret og vedholdende og slutter 
af med en delikat eftersmag med antydninger af mandler.

  Pinot grigio, del Veneto ”Arnasi” 308,-
41. Pinot grigio er en drue, der giver flotte resultater i Veneto-området, 

og denne vin er produceret på 100 % Pinot grigio. Flot gullig farve 
med en hint af grønt skær. Delikat aroma og afdæmpet, men frisk og 
ren smag. 

CHiLE

  Chardonnay, Carta Vieja 210,-
42. På de marker hvor Carta Vieja har plantet Chardonnay, giver drue-

sorten en righed på aroma og en intens smag. De bedste Chardonnay-
vine får efter endt gæring en fadlagning på nye egetræsfade, hvor de 
udvikler sødme og vanillearomaer, samt en blød og afrundet struktur.

FrAnkrig

  Dopff au Moulin, riesling Traditionelle, Alsace 270,-
43. riesling er uden sammenligning den mest kendte af Alsace’s druesor-

ter. Den friske, mineralske stil er karaktertræk, der har medvirket til 
områdets berømmelse. Dopff au Moulin riesling tilbyder en elegant 
frugtagtig aroma med bl.a. lemon, grape og fersken, men også noter af 
hvide blomster. Smagen er tør, intens og frisk, med god fyldig struk-
tur.

  Ackerman, Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie, Loire 221,-
44. Vinen er frisk og har en mineralsk næse med citrus og lime frugter. 

Smagen er tør, sprød og ren med lime/citrus aromaer og en lang dvæ-
lende finish på mineralske noter.



H O T E L  B A L L U M H U S

 De hViDe  
TySkLAnD

  Peter & Peter, Zeller riesling Feinherb 199,-
45. ”Feinherb” er et forholdsvis nyt begreb, og er det tyskerne kalder 

deres hvidvine, når de ikke er helt tørre. Peter & Peter Zeller riesling 
Feinherb er fremstillet af håndplukkede druer fra de mest gunstige 
skråninger i Zell. Vinen er elegant, med aroma af modne ferskner og 
abrikoser. En lækker riesling som byder på en stor oplevelse!

nEw ZEALAnD

  Tinpot Hut, Marlborough Sauvignon Blanc 370,-
46. Vinen har den skarphed en god Marlborough Sauvignon Blanc skal 

have, med dejlig ”mineralsk” duft og elegant smag. 

ØSTrig 

  Zöhrer, SAnD 1 - grüner Veltliner 335,-
47. grüner Veltliner er den mest udbredte druesorter i Østrig, og leverer 

mere end en tredjedel af Østrigs vinhøst. Druerne til denne vin kom-
mer fra vinmarker på de sandholdige terrasser på skråningerne om-
kring krems. Sand1 grüner Veltliner har en lys gylden farve, smagen 
er behagelig og blød, med en tiltalende frisk fornemmelse på grund af 
en velafbalanceret syre, der efterlader et dybt indtryk.

 rosé  
iTALiEn

  Bardolino, Chiaretto Classico - Le Morette rosé 215,-
48. Vinen har en lys rosa farve og en frisk smag, der er fyldig og velafba-

lanceret med intense frugtagtige fornemmelser. Bouquetten er kende-
tegnet ved duften af gule ferskner, jordbær, og nuancer af violer.

FrAnkrig 

  rosé d’Anjou, Ackerman 199,-
49. Selvom rosé d’Anjou er en ret simpel vin, er det nok den mest kendte 

af alle Loire-vinene. rosé d’Anjou er ret lys i farven, men Loire dalens 
unikke terroir har givet vinen en fyldig smag med ren og forfriskende 
bærfrugt.



H O T E L  B A L L U M H U S

 GÆsTens fAVoriTTer   
SyDAFrikA

  Boschendal, The Pavillion 58,- / 230,-
Chenin Blanc Viognier

50. Denne delikate hvidvin fra Boschendal udviser en sand eksplosion 
af frugtagtige smagsnuancer, såsom melon, kiwi og pære, efterfulgt 
af spændende strejf af krydderier. De perfekt afbalancerede smags-
nuancer giver vinen en god harmoni og længde. Vinen udviser des-
uden en særdeles delikat friskhed gennem hele nydelsen.

  Boschendal, The Pavillion 58,- / 230,-
Shiraz Cabernet Sauvignon

51. Farven er rubinrød med et lille violet skær. Duft af friske solbær og 
grønne urter. Smagen er frugt rig, medium fyldig med god tannin i 
harmoni med modne solbær, brombær, lidt peber, mokka, krydderur-
ter og lidt vanilje. En flot karakterfuld rødvin.

 De røDe  
FrAnkrig

  roques Lussac Saint Emilion 2007 419,-
52. Denne flotte, klassiske Bordeauxvin er både kraftig og koncentreret 

med en god smidig struktur. De fleste avlere lægger hovedvægten på 
den bløde Merlot-drue og skaber ganske kraftfulde vine, men også 
Cabernet Sauvignon og Cabernet Franc er med til at forme denne 
herlighed, der kan nydes allerede 2-3 år efter høsten. Specielt gode, 
solrige år bringer det bedste frem i disse vine.

  Pinot noir, Heritage du Conseiller, Bourgogne 426,-
53. Vinen har en flot kirsebærrød farve og en liflig aroma af kirsebær og 

kaffe med ristede noter. Smagen er tiltalende med silkeblød tannin. 
Strejf af chokolade understreges af en anelse menthol. Lang vedva-
rende eftersmag med masser af frugt og spor af egetræ.

  Côtes du rhône, Jérôme Quiot, Frankrig 226,-
54. Jérôme Quiot Côtes du rhône har en dyb rød farve og aromaer af 

solbær og brombær. Smagen er frisk, med god og vedholdende tannin, 
der bliver blødere med tiden.



H O T E L  B A L L U M H U S

 De røDe  
iTALiEn 

  Chianti Classico, Castello d’Albola 390,-
55. Chianti Classico Castello d’Albola er særdeles drikkevenlig og ukom-

pliceret. Vinen har en elegant rubinrød farve og en delikat aroma med 
kirsebær og strejf af violer. Smagen er harmonisk, fløjlsblød og vel-
struktureret med en behagelig afrundet tannin i eftersmagen.

ArgEnTinA 

  Los Haroldos, Malbec - fadlagret 239,-
56. Denne Malbec udstråler dybe rubinrøde nuancer, brilliante og fejlfri. 

Aromaen er kompleks med røde frugter: kirsebær, blomme og hind-
bær og kombineret med et strejf af træ fremhæves tilstedeværelsen af 
vanille og chokolade. Smagen er kraftig med god tannin. Velafbalance-
ret og lang eftersmag.

CALiFOrniEn 

  Paul Dolan, Cabernet Sauvignon 430,-
57. Druerne til vinene stammer fra økologiske og biodynamisk dyrkede 

vinmarker. Cabernet Sauvignon vinmarkerne på de modsatrettede 
skråninger i dalen når sammen i bunden, og druerne herfra afbalance-
rer hinanden i en harmonisk og yderst smagfuld vin. Smagen er fyldig 
og velstruktureret med modne blommer og saftige solbær med et strejf 
af mynte mocca.

AUSTrALiEn

  Hesketh ”Midday Somewhere” Shiraz 282,-
58. Farven er dyb rubinrød. Dufter af modne hindbær med noter af kir-

sebær, kaffe og vanilje. Smagen er fyldig rund og blød med et strejf af 
hvid peber. Man fornemmer den fine balance mellem fadlagringen og 
den friske frugt - en kraftig og frugtrig rødvin..



H O T E L  B A L L U M H U S

 Alkoholfri  
CALiFOrniEn

  St. regis, Cabernet Sauvignon 98,-
59. St. regis Cabernet Sauvignon er en alkoholfri vin, der er medium fyl-

dig og velafbalanceret. Aroma og smag af solbær og kirsebær indram-
met med toastet eg, krydderier, mynte og urter.

  St. regis, Chardonnay 98,-
60. St. regis er en fyldig, alkohol fri Chardonnayvin med delikate aro-

maer af æbler og pærer, og en smag med subtile strejf af toastet eg. 

 DesserTVine  
CHiLE

  Late Harvest, Carta Vieja 36,-
61. Druerne er høstet i maj, hvilket er i begyndelsen af vinterperioden 

i Chile, derfor navnet Late Harvest.Efter en 8 måneder i egefade af 
fransk eg blev den tappet på flaske for at bevare den unge vins frisk-
hed og aroma. Vinen er utrolig velsmagende med frugt og honning i 
den fyldige, let cremede smag.

iTALiEn 

  Moscato, Uvello Dolce 36,-
62. Denne let perlende vin er lavet på Moscato-druen. Druerne kommer 

fra over 20 år gamle vinstokke i dalen mellem floderne Tanaro og 
Bormida i Piemonte. Farven er strågul, smagen elegant, med sødme 
og aroma af muscat.

POrTUgAL 

  Morgadio da Calcada, ruby reserve Port 36,-
63. Farven er klar og purpur rød, og duften er af modne røde frugter 

(blomme og kirsebær) med et strejf af mørk chokolade og kakao. Sma-
gen er blød, rund og sødmefyldt, med lidt tanniner i baggrunden.



H O T E L  B A L L U M H U S

kAffe & AVec

kaffe 29,-
Te  29,-
irisk kaffe 65,-

likør
Cointreaiu pr glas: 35,-
Baileys pr glas: 35,-
grand Marnier pr glas: 35,-

coGnAc
ABk6 V.S.O.P grand Cru Cognac pr glas: 55,-
Verdens bedste Cognac

 The world Cognac Awards er en del af de prestigefyldte world Drinks Awards program, 
Præsenteret af TheDrinksreport.com, der er verdens førende online kilde for fagfolk. ABk6 
V.S.O.P. grand Cru Cognac blev tildelt prisen som ”Verdens bedste Cognac 2014”, fordi den 
har en yderst tiltalende, let og blød ”easy-to-drink”-stil, samt en frugtrig eftersmag. Duften 
og smagen indeholder æbletærte og kanel, orange, vanilje og nødde aromaer, som giver en 
fremragende finish.

Leyrat, X.O. Premium, Single Estate Cognac pr glas: 95,-
 Den behagelige aroma udstråler blomsteragtige noter, krydderier, honning, vanille og vel-

integreret egetræ. Aromaen udvikler sig til en fyldigere duft med friske smørnoter og den 
karakteristiske ”rançio”. Smagen er harmonisk, fyldig og overraskende frugtagtig. Lagret i 
350 liters franske Limousin egetræsfade. Leyrat adskiller sig også ved at lagre sine cognac´er 
langt længere end loven foreskriver, hvilket gør dem blødere og mere afrundet i smagen, 
end tilsvarende cognac som blot opfylder lovens krav.

réviseur V.S. Cognac pr glas: 45,-
 Denne ”Very Special” cognac er sammenstukket af cognac´er med en gennemsnitsalder på  

4 år, hvor loven kun kræver 2 års fadlagring. Farven er gylden, med en meget frisk duft med 
undertoner af blommer og mandler. Smagen er let, behagelig og velbalanceret og man aner 
en karakter af tør valnød.


