Vinkort

Aperitif

glas / 1/1 fl.

Suri Pink Grapefruit

Mousserende cocktail med grapefrugtsmag

139,-

Suri Pink Grapefruit er en mousserende cocktail med
syrlig, frugtagtig smag af modne grapefrugter. Suri er
ikke kun forfriskende om sommeren, men velegnet til
festlige begivenheder gennem hele året.

Moscato

159,-

Uvello Dolce, Italien
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.

Rosévin
Heritage Rosé

Patriarche - Vin de France, Frankrig

45,- / 159,-

Heritage Rosé Vin de France er en herlig rosévin med
delikate bær i aromaen. Smagen er perfekt afbalanceret
og aromatisk med en frisk og frugtagtig afslutning.

Hvidvine
Heritage Blanc

Patriarche
Vin de France, Frankrig

glas / 1/1 fl.

45,- / 159,VI ANBEFALER

Ugni Blanc der er anvendt til denne vin er kendt for
at give særdeles aromatiske og liflige vine og Heritage
Blanc Vin de France beviser det tydeligt. Aromaen er
blomsteragtig med strejf af grapefrugter. Det er en liflig
vin der er særdeles let at nyde.

Borgo SanLeo

Garganega Veneto, Italien

39,- / 139,-

Vinen har en medium dyb strågul farve med gyldne stråler. Aromaen er frisk og frugtagtig, med antydninger af
mandler og hyldeblomst. Smagen er velstruktureret og
fyldig, med en tiltalende, ren eftersmag, hvor man finder
antydninger af sommerfrugter og mandler.

	Potrero Grande

Chardonnay/Sauvignon Blanc, Chile
Den tappes, medens den endnu har den friske druesmag, der stammer fra druerne Chardonnay & Sauvignon Blanc.

189,-

Rødvine
Heritage Rouge

Patriarche
Vin de France, Frankrig

glas / 1/1 fl.

45,- / 159,VI ANBEFALER

Vinen har en smuk rubinrød farve og en behagelig aroma
af røde bær såsom hindbær, kombineret med strejf af
krydderier. Smagen er rund, blød og fyldig og understreges af en frugtagtig friskhed.

Borgo SanLeo

Sangiovese Puglia, Italien

39,- / 139,-

Vinen har en intens og indbydende rubinrød farve og
en behageligt tillokkende bouquet med delikate krydderier. Smagen er tør, fyldig og rigt nuanceret. Det er en
særdeles alsidig vin der er velegnet til gratinerede retter,
kalvekød eller italiensk tomatsuppe.

	Potrero Grande

Cabernet Sauvignon/Merlot, Chile

189,-

Vinen er silkeagtig blød, men dog med en usædvanlig
fyldig smag af de ædle Cabernet Sauvignon & Merlot
druer.

	Ripasso

DOC Valpolicella, Italien
Denne ripasso har en rubinrød, klar farve og en karakteristisk varm og sofistikeret bouquet, der kan minde lidt
om let bitre mandler. Smagen er tør, let bitter og alligevel
blød, rund og kraftig. Lakrids og cedertræ samt strejf af
brændt kakao er nogle af de indtryk, der kan fornemmes, men listen er lang, og hver gang man tager et nip af
vinen, er det som om, der dukker noget nyt op.

289,-

