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	Rødvin		
Frankrig, Bordeaux

Chateau Lynch Moussas 5. Cru Pauillac

880,-

01. Stilmæssigt er vinen blandt de mere delikate og elegante i Pauillac,
og vil oftest kunne nydes ganske ung. Imødekommende og nærmest
fløjlsblød struktur, med både race, finesse og elegance. Den har indtagende bouquet af sort frugt og antydning af vanille fra egefadslagringen, og en smag med masser af saft og kraft til en lang levetid.

Château Lascombes, 2. Cru Margaux

1.250,-

02. Flot mørk, ren farve med lys kant. Fantastisk - klassisk Margaux næse.
Silkeblød som fløjl med bær og vanilie. Smagen er yderst behagelig.
Rund af bær og en lille snert af tobak. Vinen ligger længe som et blødt
lag på tungen. En sand fornøjelse og ikke mindst en kæmpestor
oplevelse!

Château d´Armailhac, 5. Cru Pauillac 2011
03. Mørk og dyb rød farve. I duften møder man især modne brombær og
kirsebær, samt fine ristede nuancer fra egetræs fadlagringen. Smagen
er kraftfuld, frugtrig og ren, hvilket giver en sammentømret tæt struktur, godt afrundet af silkebløde cremede tanniner. En klassisk stor
årgang med lagringspotentiale for Château d’Armailhac.

1.270,-
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	Rødvin		
Frankrig, Bourgogne

Mercurey 1. Cru, Domaine Voarick, Clos Paradis 580,04. På Domaine Voarick ejer man en af de bedste vinmarker, klassificeret
som 1. cru og med det forjættede navn: Clos Paradis. Vinen lever helt
op til navnet: Smagen er som en god Pommard, blød, rund og uden
“skarpe hjørner”, en fuldendt nydelse. Vinen er selvfølgelig aftappet
på ejendommen.

Château Talbot, 4. Cru Saint-Julien

762,-

05. Château Talbot er opkaldt efter den engelske general Talbot, som var
hærleder for de britiske styrker i 1453, da de tabte slaget ved Castillon og dermed hele Bordeaux området (Guyenne) til franskmændene.
Slottet har formået at blive en af Bordeaux’ mest stabile leverandører
af topkvalitet, årgang efter årgang. Smagen er yderst dyb og delikat.
Bouquet’en byder på intense aromaer af røde frugter understøttet af
fine krydderier. Vinen har en flot struktur med bløde tanniner.

Chassagne Montrachet Les Chaumees 1Cru
06. Vinen har en elegant blomstrende duft med toner af nødder og toast
fra fadlagringen. Vinen har en dyb flintet mineralitet og en flot
smørfedme. I munden er den meget fyldig og afrundet med en lang
eftersmag med noter af honning og modne pærer. Druerne høstes
manuelt og fermenteringen foregår helt traditionelt på egetræsfade,
hvoraf 30-35% er nye. Den efterføgende fadlagring strækker sig over
13-14 måneder inden aftapning på flaske.

774,-
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	Rødvin		
Frankrig, Rhone

Châteauneuf-du-Pape, Domaine du Vieux Lazaret

539,-

07. Chateauneuf-du-Pape Rouge har en en dyb karmoisinrød farve og en
aroma af modne mørke bær og krydderier. Smagen er blød og vedvarende med god fylde. Vinen er fadlagret i 18 måneder på helt nye
egetræsfade fra Midtfrankrig.

Pommard, Patriarche

719,-

08. Pommard er måske en af Côte d’Or’s mest berømte vine, særlig i
engelsktalende lande og i særdeleshed i Amerika. Vinen har en flot,
virkelig dyb rød farve. Bouquet’en er intens og næsten voldsom med
hint af modne solbær. Smagen er stor, lang og blivende.

	Gigondas Alwenn, Familie Quiot

750,-

09. Vinen er raffineret, intens og meget givende. Den har en kraftig mørk
rød farve. Bouqueten er intens mørk rød frugt med strejf af peber.
Smagen er meget kraftig, med megen moden frugt og et let krydret
præg. Fin balance mellem frugt og tannin.

Châteauneuf-du-Pape, Ogier, Clos de l’Oratorie
10.	Duften er præget af søde brombær, solbær, vanilje, viol, peber, terroir (sten/grus), rød rose, læder, en anelse røget flæsk, lidt lakrids og
mandelskræl. En anelse kirsebær. Smagen er kraftig med brombær,
lakrids, terroir og en lækker floralitet af viol. Smagen er velbalanceret
og afsluttes krydret og med en lang eftersmag af læder, nødder og
viol.

830,-
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	Rødvin		
Spanien

PSI 2013 - Peter Sisseck, Ribera del Duero

760,-

11. Vinen er opkaldt efter det 23. bogstav i det græske alfabet – det seneste resultat af Peter Sisseck’s dybe engagement i Ribera del Duero.
Den er mørk i glasset - naturligvis - og så byder den sig til med en
herlig og umiddelbar duft, hvor de modne røde frugter finder sammen med friske violer og en antydning af brombær likør. En god begyndelse fra en legelysten Peter Sisseck, og et smukt eksempel på, at
behersket anvendelse af større og ældre fade kan være svært vanedannende.

Flor de Pingus 2014 Ribera del Duero

1.780,-

12.	Duften har komplekse aromaer af ristet brød, kaffe, blåbær, brombær
og lakrids. Smagen er meget tæt med en diskret sødme, fede, modne
tanniner og en lang, kompleks og vedvarende eftersmag. Smagen er
stor nuanceret og fuldendt. Vinen er velegnet til fx oksekød, lam, vildt
samt lidt stærkere oste. For at opnå den fulde smagsoplevelse skal
vinen serveres ved 17 til 19 grader.

	Nocedal Reserva 2001, Rioja

MGM 630,-

13. Vinen har en intens kirsebærrød farve, med murstensrød kant. I
aromen findes vi et bredt udvalg af krydrede noter, der minder om
vanille. Der er også strejf af kokos og elegant toast. Desuden behagelig
karakter af perfekt modnede sorte og røde frugter. Velsmagende og
velafbalanceret vin med vanille og sorte frugter. Dejlig friskhed med
tanniner og frugt i perfekt forhold.

Sydafrika

Boschendal Cellarmaster’s Barrel Selection
14. Vinen har en dyb blommerød farve og en aroma med livlige frugter,
krydderier, mørke kirsebær og chokolade. Smagen er afrundet med
noter af blommer, kirsebær og morbær. Frugtrig krop med vedholdende krydderier

MGM 895,-
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	Rødvin		
Italien

Palazzo Maffei Amarone DOC

695,-

della Valpolicella Selezione 2008, Conte di Valle
15. Vinen er fremstillet efter den gamle traditionelle metode, der kaldes
”appassimento”. Druerne er håndplukkede og derefter tørret på
bambusmåtter. Farven er utrolig intens. Bouquet’en er ret kraftig med
tydeligt præg af kirsebær og krydderier som kanel og vanille. Smagen
er stor, rund og varm med en meget lang eftersmag.

Brunello di Montalcino, Fattoria dei Barbi D.O.C.G. 720,16. Farven er intens rubin rød, bouqueten har strejf af blomme og sorte
bær med undertoner af grøn peber, tobak og mandler. Smagen er fyldig, blød og tanninerne er perfekt afstemt med syren. Flot eftersmag
med behagelig frugt og længde.

	Rocca di Montemassi, Supertoscaner

730,-

17. Vinen er et håndværk af høj kvalitet og består af Petit Verdot, Syrah og Merlot. Det er en vin med karakter, storhed og kraft, hvor man uden tvivl forstår
hvorfor supertoscanere er yderst populære. Vinen har en dyb rubinrød farve,
næsen er fyldt med noter af mørke bær, solbær, kirsebær, lakrids, underskov
og strejf af vanilje. Smagen er fyldig og harmonerer rigtig godt med duftnoterne, vinen har en god balance og smagen er blød, frugtig og krydret. Tanninerne er modne og fine, og støtter godt op omkring vinenes fylde og udtryk.
Eftersmagen er lang og behagelig, og giver vinen den helt korrekte finish.

Barolo Gioso Riserva, D.O.C.G.

758,-

18.	Det siges om Barolo, at den er vinenes konge og kongernes vin! Større
kan det vist ikke blive. Duften er meget kompleks og indeholder alskens røde bær og mørke frugter. Aromaerne spænder over både florale
elementer og mørkere noter som trøffel, chokolade og lakrids, der alle
ændres jo ældre den bliver. Frugten går fra at være frisk til tørret. Det
samme gælder for de florale elementer, der går i retningen af tørrede
blomster og urter.

Bardolino Classico, Pieve San Vito

815,-

19. Classico-området mod nord er det oprindelige område hvor Bardolino
plejer at blive dyrket. Farven er smuk rubinrød og vinen dufter delikat
af vilde frugter. En meget velsmagende vin.

Ca’Linverno, Veronese Rosso

3 liter 1.330,-

20. En intens rød farve og aromaer af modne kirsebær og blåbær sammen
med krydrede noter af peber og læder. Intens karakter med masser af
frugt og velintegrerede tanniner.
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	Dessert og portvin		
Frankrig

Baron Philippe de Rothschild

650,-

Baronne Pauline Sauternes
21. Lys gylden med en harmonisk aroma af kandiseret frugt, honning og
krydderier, strejf af eg og noget bivoks. Vinen er meget elegant, blød
og fuld af vidunderlig længde.

Tyskland

Eiswein Michel Schneider, Prädikatswein

½ fl. 399,-

22. Eiswein er et prädikat der benyttes i Tyskland. Vinen fremstilles af
frosne druer. Når de presses bliver vandet i form af is tilbage i druerne, mens kun den søde most presses ud. Dermed opnås en meget sød
og koncentreret dessertvin, der er meget eftertragtet. Denne Icewine
har en aroma af honning, dadler og figner, der kombineres med en
langvarig frugt sødme.

Portugal

Morgadio da Calcada, Colheita 2000

799,-

23.	Denne Colheita har lagret i hele 16 år før aftapningen på flaske mod
normalt 7 år. Dette for at få det bedste frem i portvinen. Colheita port
er karakteriseret ved fadlagring fremfor flaskelagering. Derfor er farven brun eller teglfarvet, og en stor duft af modne og tørrede frugter
med et strejf af blomme og abrikos. Smagen er kompleks, blød, rund
og sødmefyldt, med en let krydret frugtsmag i baggrunden. Syren er
med til at give denne portvin karakter og en lang eftersmag.
Portugal

Smith Woodhouse 20 Years

102,-

24.	Denne portvin er produceret og blandet dygtigt af vine, og har herefter fadlagret i 2o år. Den har en varm kastaniebrun farve. Rig, dyb
og interessant aroma. På ganen er den moden, smuk og afbalanceret. Smag af nødder og figner, som bliver mere udtalt jo ældre vinen
bliver. Smagen er også med sød sukker og frugt - simpelthen et herligt
glas portvin.

Smith Woodhouse, Lodge Reserve Vintage Character
25. Vintage Character port er en blanding af udsøgte kvalitetsport, som
har kraft og egenskaber til at lagre 5 år på egetræsfade. Vintage Character fra Smith Woodhouse er en kraftig velafbalanceret port med en
intensitet og frugt, der gør den til en udsøgt oplevelse.

90,-
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Hvidvin		
Frankrig, Bourgogne

Bouchard Aîné, Meursault

960,-

26. Vinen har en klar gylden farvet med et svagt grønt strejf. I duften aner
man egearomaer, såsom vanilje, toast, rødbrune æbler og hasselnød.
Smagen er fyldig og fed, med undertoner af vanilje.

	Domaine Laroche, Chablis Premier Cru

650,-

27. Vinen har en duft af grønne æbler og en anelse pære. Desuden terroir,
salte noter, grøn melon, et strejf af vanilje og masser af mineralitet.
Vinen virker frisk, men med en smule olieret udtryk. En anelse brændt
gær/kastanje. Druesaft & hassel. Smagen er domineret af grønne
æbler, terroir, dybde fra gærens kontakt.

Pouilly Fuissé, Patriarche

526,-

28. En frisk hvidvin fra det sydlige Bourgogne. Der benyttes udelukkende
Chardonnay-druer. Det giver en grøngylden vin med stor finesse og
kendetegnet for disse vine er en meget harmonisk aroma, der består af
nuancer af ristet hasselnød og mandel. Smagen er stor og vedvarende.
Frankrig, Rhône

Châteauneuf-du-Pape, Ogier Clos de l’Oratorie

830,-

29. Vinen er et harmonisk blend der giver en levende og sprød vin med
blomstrende aroma med saftige pærer, ferskner og honning. Smagen
er kraftig og krydret med noter af brændte mandler, en anelse fersken,
pære og let bitterhed. Lang, frisk, mineralsk eftersmag.
Frankrig, Loire

Ackerman, Pouilly Fumé Chantegrive

550,-

30.	Duften minder om frugter man normalt mest forbinder med rødvine
- solbær og ribs. Den meget typisk ”røgede” eller flintestenskarakter
kommer ligeledes godt frem (Fumé betyder faktisk røget på fransk).
Vinen er både fed, krydret og samtidig frisk og delikat. Den har en
meget lang og intens eftersmag med en flot og ren karakter af Sauvignon Blanc.
Østrig

Zöhrer, Grüner Veltliner - Urknall (Big Bang)
31.	Dette er vin i absolut topkvalitet. Vinen er det ypperste vinhuset
Zöhrer kan præstere! Vinen har en strålende klar gylden farve, med
grønne toner. Aromaen er pikant som en klassisk Grüner Veltliner skal
være, og smagen har den typiske pebrede efterklang med grønne peberkorn og fine limeblomster. God lang eftersmag fuldender nydelsen.

630,-
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Mousserende		
Champagne

Cuvee Dom Perignon Vintage 2004

2.399,-

32.	Det første indtryk af Dom Perignon Vintage 2004 er en frisk, krystallisk og skarp duft, der afslører en unik verden med hints af hvid peber
og gardenia. Vinens modenhed fremtoner herefter blidt. I munden
fornemmes en direkte optakt til en kernesund rundhed, der synes at
skyde op som en plante. Noter af anis og tørret ingefær glider over
frugtskind af pære og mango, og skaber en effekt, der er mere håndgribelig en sanselig. Finalen folder sig ud, for herefter at falde til ro,
moden, afslappet og vidtløftig.

Simon-Selosse Grand Cru Brut
33.	Næsen mødes af modne grønne æbler, mandler, vanilje, en anelse
amaretto, og lidt oxiderede toner af limeskal. Smagen er imødekommende med noter af grønne æbler, vanilje og limeskal.

790,-

