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Champagne
& Mousserende

Portvin
PORTUGAL
Warre’s, Den Kongelige
Livgardes Port, Douro.....................

FRANKRIG
Saint Maurice, Brut, Champagne....
Den fremstår frugtig og fyldig med en fin
syrebalance, samt liflige bobler der smyger
sig smukt i glasset.

Maison Albert Sounit, Caprice
Blanc de Blancs Demi-Sec
Bourgogne, Côte Chalonnaise........
Demi Sec med en livlig mousse, aromatisk
og frugtrig duft med lette eksotiske toner.

Maison Albert Sounit, Caprice
Rosé Brut, Bourgogne
Côte Chalonnaise............................
Smuk sart rosé-farvet med livlig mousse og
delikate noter af røde bær. Frugtrig smag
med fyldig og blød finish.

675,-

Vinen er meget blød på ganen og tilbyder
forfriskende syrlighed med masser af frugtagtig smag som æble, abrikos og bananer.

75,-

Drikkevarer
325,ØL FRA EBELTOFT GÅRDBRYGGERI............ 55,LIMONADE
FRA EBELTOFT GÅRDBRYGGERI ................. 40,325,GYLDENSTEEN ÆBLECIDER
ALKOHOLFRI, 33 CL...................................... 45,GYLDENSTEEN ÆBLECIDER
ALKOHOLFRI, 75 CL.................................... 105,-

ITALIEN
Proverbio, Prosecco DOC
Extra Dry Organic & Vegan.............

Kraftig smag af vilde røde bær i en elegant
krydret alliance der efterfølges af en lang
og behagelig finish.

355,-

FLASKEØL...................................................... 35,FADØL............................................................. 55,VAND PR. KANDE.......................................... 25,SODAVAND.................................................... 30,IRISH COFFEE................................................ 55,COGNAC/LIKØR............................................ 50,-

Rødvin

Hvidvin

ITALIEN

AUSTRALIEN

Capitello, Valpolicella Ripasso
Veneto.............................................

325,-

Mazzei, Castello di Fonterutoli
no. 10, Toscana................................

495,-

Moden, koncentreret og fantastisk blød.

Lækker, saftig vin med rank kerne af
Sangiovese-druens strenghed og elegance,
svøbt i fløjlsagtig kåbe af Merlot-druens
bløde, modne frugt.

Let og elegant Pinot Noir med masser
af kirsebær og brombær i både duft og smag.

395,-

USA
Zingled Out, Zinfandel
Californien, Lodi..............................
Indbydende, fyldig og frugtrig med noter
som chokolade og vanille. Masser af power,
frugt og fylde!

Halvtør, aromatisk og fyldig hvidvin med
Chardonnay-druens æbleagtige friskhed
og Australsk varme og fylde.

265,-

FRANKRIG
Famille Hugel, Gentil, Alsace..........

315,-

De Chansac, Sauvignon Blanc
Gascogne.........................................
1/2 fl...............................................

275,140,-

M. Chapoutier, La Ciboise Blanc
Rhône, Luberon...............................

305,-

Maison Louis Jadot
Bourgogne Blanc
Couvent des Jacobins.....................
1/2 fl...............................................

355,190,-

Bestheim, Riesling
Rayon de Lune, Alsace....................

295,-

Frugtagtig bouquet af ferskner og citrus
samt en tør og harmonisk frisk smag.
En sophistikeret og elegant pleaser-vin.

NEW ZEALAND
The 3 Wooly Sheep, Pinot Noir
Hawke Bay.......................................

Riders Hill, Chardonnay............ 60,-

Elegant, halvtør med smag af eksotiske frugter.

Frisk bouquet af citrus og eksotiske frugter
samt en afrundet smag.

350,-

Tydelige frugtnoter af fersken, pære og
grapefrugt, som udvikler sig til nogle mere
florale noter med et pikant vanille-præg.

Dessertvin
FRANKRIG
Château du Mayne
Bordeaux, Sauternes................. 85,-

660,-

Symphonie de Fleurs................. 65,-

315,-

Elegant sød vin med smag af honning,
citrus og nødder.

Aromatisk bouquet af grapefrugt og ananas
og smagen er sødmefuld og frugtagtig med
noter af citrus, grønne æbler og ananas.

Halvsød aromatisk vin - lavet på Moscato.

NEW ZEALAND
The 3 Wooly Sheep
Sauvignon Blanc, Marlborough.......
Lækker, moderne vin med lifligt og saftigt
inferno af ananas og grapefrugt.

SPANIEN
Amatista Moscato, Valencia...........

Frisk og frugtagtig med en velstruktureret
tør smag.

265,-

365,-

Rosévin

Rødvin

AUSTRALIEN

FRANKRIG

Hillgrove Creek, Shiraz Rosé.... 60,Halvtør rosévin- frugtrig smag med
et strejf af fersken.

275,-

Provencalsk stil – saftig, elegant og delikat.

310,-

ITALIEN
Purato, Rosé, Sicilien......................
Flot mørk farve og masser af frugt og
saftighed - lavet på økologisk dyrkede druer.

265,-

Rødvin
Fyldig, charmerende og lige til at nyde
- typisk Australsk Shiraz med tydelige
smagsnoter af solbær, lakrids og vanille.

Fyldig med en fin solbærfrugt med lidt søde
krydderier. Den lette fadlagring giver et ristet
og lidt sødligt fadpræg flot afsluttet med en
behagelig tannin.

M. Chapoutier, La Ciboise Rouge
Rhône, Luberon...............................

275,145,-

Maison Louis Jadot
Beaujolais-Village
Combe aux Jacques, Beaujolais......
1/2 fl...............................................

345,185,-

Clos de Caveau - Les Bateliers
Côtes du RhôneRouge.....................

445,-

Clos de Caveau - Fruit Sauvage
Vacqueyras......................................

595,-

Maison Louis Jadot
Bourgogne Rouge
Couvent des Jacobins, Bourgogne.

435,-

Frisk og halvtør vin med brombærog solbærnuancer.

265,-

I bouqueten er vinen koncentreret men frisk,
med aromaer af røde bær som brombær,
hindbær og ribs, med underliggende noter af
sydfranske krydderurter. Smagen er medium
fyldig med velafbalancerede tanniner.

FRANKRIG
Hornhead, Cabernet Sauvignon
Vin de Pays d’Oc.............................

Croix des Vents
Cabernet Sauvignon
Vin de Pays d’Oc.............................
1/2 fl...............................................

Usædvanlig flot Beaujolais, der endda har
potentiale til at udvikle sig over nogle år.
Men som naturligvis kan nydes kølig, ung
og frisk.

AUSTRALIEN
Riders Hill, Shiraz..................... 60,-

295,-

Vinen emmer af sarte aromaer af violet,
urter, tobak og sort peber. Fyldig, harmonisk
og krydret. Vinen udtrykker meget intense
frugtagtige og krydrede noter.

FRANKRIG
Boutinot, Les Cerisiers
Côtes du Rhône Rosé, Rhône..........

Baron Maxime, French Malbec
Vin de France..................................

295,-

Bouqueten er frisk med et væld af røde bær
og noter af timian og andre sydfranske urter.
Smagen er elegant med antydninger af solbær,
blåbær og friske krydderier.

305,-

Bouquet af mørke bær og krydrede nuancer
af peber. Smagen er blød og elegant med god tannin.

Meget typisk Pinot Noir, i stilen masser af
rød frugt (hindbær, jordbær, ribs) i vinens
ungdom, som vil udvikle sig til mere komplekse
og sekundære aromaer over tid.

