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Spumante - Mousserende
Prosecco Treviso Extra Dry ” Miòl”
Bortolomiol, Valdobbaiene, Veneto
Drue: 100% Prosecco
Herlig mousserende vin med bløde vedvarende bobler samt en blød
og imødekommende fylde. Denne vin er tør men med dog med et strejf
f frugtsødme fra pære, hyld og citrus. Et dejligt glas som aperitif eller
stand-alone.
Flaske kr. 279,00

Pinot Noir ”Filanda Rosé”
Bortolomiol, Lombardiet
Drue. 100% Pinot Nero
Helt uimodståelig og fascinerende rosé-spumante fremstillet efter
Martinotti-metoden. Den præsenterer sig i glasset med en helt unik
farve, en frisk bærfrugt i næsen og dejlig crisp slutning.
Det er en mousserende vin med stor elegance som er velegnet til
enhver festlig lejlighed, hvor der skal gøres særligt indtryk.
Flaske kr. 299,00

Franciacorta DOCG
Fratelli Berlucchi - Veneto
Pinot Nero og Chardonnay plukkes inden de er modnet helt, for at
bevare en del mere syre end i almindelige vine og presses én gang.
Vinen er let, tør med en vis rødvinskarakter, men imødekommende.
Flaske kr. 309,00

Franciacorta ’61 ”Cuvée Storica”
Fratelli Berlucchi - Veneto
Vinen, der opkaldt efter årstallet, hvor den første Franciacorta så
dagens lys (1961), er fremstillet på 90% Chardonnay og 10% Pinot
Noir. Det er en klassisk Brut mousserende vin fremstillet efter den
klassiske metode, akkurat som de franske Champagner
Flaske kr. 389,00

Spørg venligst betjeningen om årgange på
vore vine
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In bicchiere - glas
Bianchi - hvid
Bianco di Custoza
Zenato - Veneto
Tocai Friulano og Garganega druerne blandes og skaber en alsidig vin,
der er halvtør og i den lette genre..
Denne vin er velegnet til vore antipasti og lette hovedretter.
Glas kr. 54,00

Rossi – rød
Riserva della Casa
Botter – Molise
Ren Montepulciano giver en mørk vin med masser af afrundede
tanniner. Den bløde eftersmag afsluttes med imødekommende
krydderier. Denne vin er en god ledsager til vore forretter, pizze og
paste.
Glas kr. 59,00
Fåes også i ½l. karaffel
kr. 129,00
Valpolicella Classico Superiore
Zenato - Veneto
Corvina (80%), Rondinella (10%) og Molinara (10%). Mosten gæres i
ståltanke og lagres derefter på slovenske fade i 12 mdr. En let, men
fyldig vin med smag og næse af mandler og violer. Et dejligt glas til
en god frokost
Glas kr. 69,00
Rosso Veronese – Il Groto
Aldegheri – Veneto
Elegant, blød og fyldig Veneto-vin fremstillet primært på de typiske
sorter i regionen Corvina og Rondinella, men også en anelse af de
mindre kendte Coratina og Dindarella. Typisk frugt med toner af
blomme, kirsebær, grønne mandler, en smule krydderi og et
sødmefuldt træk.
Glas kr. 69,00

Spørg venligst betjeningen om årgange på
vore vine
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Mezze bottiglie – Halve
Hvid
Lugana DOC – I Frati
Cà dei Frati- Veneto
En hvidvin lavet på ren Trebbiano drue, der har masser af hvide
blomster og abrikos i både næse og mund. Der er en behagelig og ikke
for fed eftersmag, med noter af kalk og mineraler, der bliver tilbage.
½ flaske kr. 139,00

Rød
Vernaiolo – Chianti DOCG
Rocca delle Macie - Toscana
En blød, fyldig og afbalanceret vin med bouquet af violer lavet på 90%
Sangiovese og 5% Canaiolo samt 5% Merlot. Denne vin er velegnet til
vore pastaretter, pizze og lette kødretter.
½ flaske kr.129,00
Amarone
Zenato – Veneto
Denne vine er rubinrød i farven. Duften er af moden røde frugter,
krydderier, sort peber og chokolade. Smagen er kraftig, mørk og
fyldig med en behagelig eftersmag.
½ flaske kr. 289,00
Valpolicella Classico Superiore
Zenato - Veneto
Superiore betegnelsen kræver, at de druer, der indgår i vinen høstes
ved et højere sukkerindhold end standard Valpolicella- og derved
giver en vin af potentielt højere alkohol. I smagen stråler denne vin
af modne sorte kirsebær som er kendetegnet på den berømte Corvina
drue, som Valpolicella hovedsagligt består af og er så kendt for.
Duften er kødfuld med aroma af vilde bær, solbær, sorte kirsebær og
krydderier og en antydninger af chokolade. Et dejligt glas til en god
frokost
½ flaske kr.169,00

Spørg venligst betjeningen om årgange på
vore vine
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Rosé
Garda Classico - I Frati
Cà dei Frati - Veneto
Groppello, Marzemino, Sangiovese og Barbera lagres i stålfade i 6
mdr. efter en kortvarig kontakt med skindet. Vinen er frugtagtig,
fyldig, blød med en god fylde og duft af bær.
½ flaske kr. 139,00

Vini Rosati – Rosé
Garda Classico - I Frati
Cà dei Frati - Veneto
Groppello, Marzemino, Sangiovese og Barbera lagres i stålfade i 6
mdr. efter en kortvarig kontakt med skindet. Vinen er frugtagtig,
fyldig, blød med en god fylde og duft af bær.
kr. 239,00

Bardolino Chiaretto
Zenato – Veneto
Corvina og Rondinella dyrket ved Gardasøen frembringer en tør,
forholdsvis let vin med masser af fylde og eftersmag af frugt.
kr. 239,00

Spørg venligst betjeningen om årgange på
vore vine
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Vini Bianchi – Hvid
Bianchi - hvid

Bianco di Custoza
Zenato - Veneto
Tocai Friulano og Garganega druerne blandes og skaber en alsidig vin,
der er halvtør og i den lette genre..
Denne vin er velegnet til vore antipasti og lette hovedretter.
kr. 269,00
Pinot Bianco
Societa Agricola Le Monde – Friuli/Grave
En vin fyldt med eksotisk frugt, moden fersken og søde krydderier, der
har en blød fylde, som udvikler sig til en rund og smagfuld mundfuld.
Vinen er yderst velegnet til lette forretter eller som aperitif
k r.279,00

Lugana DOC – I Frati
Cà dei Frati- Veneto
En hvidvin lavet på ren trebbiano drue, der har masser af hvide
blomster og abrikos i både næse og mund. Der er en behagelig og
ikke for fed eftersmag, med noter af kalk og mineraler, der bliver
tilbage.
kr. 269,00

Lugana San Benedetto
Zenato - Veneto
100% Trebbianodrue er her blevet til en flot og struktureret cremet
vin med en smule syre. Duften er af citrus og hvide blomster og
eftersmagen er fyldt med melon og citrusfrugt.
kr. 279,00

Spørg venligst betjeningen om årgange på
vore vine
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Pinot Grigio
Societa Agricola Le Monde – Friuli/Grave
En elegant vin med en vedvarende eftersmag af hvide blomster, litchee,
honningmelon og grønne æbler, der giver vinen en afbalanceret syre og
friskhed.
kr. 279,00

Roero Arneis - Serramiana
Cantina Marsaglia - Piemonte
Denne hvidvin er ideel til retter med fisk eller skaldyr samt til fjerkræ
eller lyst kød. Duften er af æbler, banan og ananas. Smagen er
afbalanceret med tilpas frugt og syre, med stor flot fedme og fylde.
kr. 2 79,00

Spørg venligst betjeningen om årgange på
vore vine
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Vini Rossi – Rød
Chianti Bastflaske
Nistri - Toscana
Sangiovese, Canaiolo, Trebbiano og Malvasia skaber en tør,
velafbalanceret vin med medium krop og smag af sensommer
frugt og violer.
kr. 259,00

Primitivo di Manduria DOC
Apulia Antica - Puglia
Primitivodruen giver her en blød, fyldig, men ikke tung vin, med duft
og smag af blå bær og blomme og bløde tanniner. Den har en
vedvarende og blød eftersmag af modne røde bær.
kr. 219,00

Nero d’Avola – Isis
Cesare Salvadori – Sicilien
En vin lavet på Nero d’Avola og resultatet er en vin med en intens smag
af mørke bær, en blød syre og lidt krydderi i duft og smag. Dette er
en imødekommende og harmonisk vin med en blød eftersmag.
kr. 219,00

Riserva della Casa
Botter – Molise
Ren Montepulciano giver en mørk vin med masser af afrundede
tanniner. Den bløde eftersmag afsluttes med imødekommende
krydderier. Denne vin er en god ledsager til vore forretter, pizze og
paste.
kr. 219,00

Spørg venligst betjeningen om årgange på
vore vine
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Valpolicella
Zenato - Veneto
Corvina (80%), Rondinella (10%) og Molinara (10%). Mosten gæres i
ståltanke og lagres derefter på slovenske fade i 12 mdr. I smagen
stråler denne vin af modne sorte kirsebær som er kendetegnet på den
berømte Corvina drue En let, men fyldig vin med smag og næse af
mandler og violer.
kr. 259,00
Rosso Veronese – Il Groto
Aldegheri – Veneto
Elegant, blød og fyldig Veneto-vin fremstillet primært på de typiske
sorter i regionen Corvina og Rondinella, men også en anelse af de
mindre kendte Coratina og Dindarella. Typisk frugt med toner af
blomme, kirsebær, kirsebærsten, en smule krydderi og et sødmefuldt
træk.
kr. 299,00
Chianti Classico
Rocca delle Macie - Toscana
Vinen er lavet på 90 % Sangiovese, 5% Cabernet Sauvignon og 5%
Merlot, lagret på egetræsfade i 36 mdr.. Den er fyldig, blød og
afbalanceret i smagen med anstrøg af viol.
kr. 299,00

Ripassa Valpolicella
Zenato - Veneto
Samme druetyper som ovennævnte vin, hvor mosten får lov til at
gære på kvaset fra Amaronevin, inden den lægges på barrique i 18 24 mdr. Vinen er i smag og duft fuld af mørke bær, jord og har en
behagelig syre.
kr. 329,00

Spørg venligst betjeningen om årgange på
vore vine
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Amarone Classico
Zenato - Veneto
Druerne høstes og “rosineres” i små kasser i 4 mdr. efter høst. I
januar påbegyndes gæringen, der efter lagring i 30 mdr. i store
franske og slovenske fade, afsluttes med 12 mdr. på flaske. Resultatet
er en kraftig, mørk og fyldig vin.
kr. 549,00

Barbaresco
Cantina Parroco - Piemonte
100 % Nebbiolodrue fra marker i Neive ejet af Vatikanet. Dette er en
velafbalanceret, tør, kraftig og harmonisk vin med duft af viol og
krydderier..
kr. 399,00

Barolo DOCG – Tortoniano
Michele Chiarlo – Piemonte
En behagelig og imødekommende Barolo med kompleks næse og smag
med masser af enebær, lakrids, tobak og bløde krydderier. Vinen har
en blød, harmonisk og behagelig vedvarende eftersmag.
kr. 499,00

Brunello di Montalcino
Tenuta di Argiano – Toscana
Ren Sangiovese gærer efter nænsom presning i 20 dage for derefter
at modne i 24 mdr. i store slovakiske fade. Det er en fyldig og
behagelig vin med en forholdsvis lang eftersmag af modne bær og
imødekommende tanniner.
kr. 499,00

Spørg venligst betjeningen om årgange på
vore vine
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Solengo
Tenuta di Argiano – Toscana
45% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 25% Syrah fadlagres i 17 mdr.
På franske egefade. Vinen
er en moderne, velafbalanceret og fyldig. Den har en dyb lilla
farve med en buket af moden frugt, såsom solbær og brombær,
infunderes med toasty eg. Det er blødt på ganen, med en stor
koncentration af frodige frugt, velafbalanceret med sine fine, bløde
tanniner. Ganen finder imponerende struktur og kompleksitet hærdet
af fine tannin ekstrakter.
kr. 649,00

Kære Gæst
Vi forsøger, at have et spændende vinkort
Såfremt der ikke er noget,
der frister er I velkomne til, at kigge på vore
Skattekammervine
i vinskabet
Spørg venligst betjeningen såfremt I ønsker yderligere
information
Såfremt vinen er dårlig, kan vi ikke garantere, at den
kan byttes med en tilsvarende – men den kan byttes til
en anden af samme prisklasse.
Disse vine fås af mange årsager kun i små mængder og
kan være udsolgt
Spørg venligst betjeningen om årgange på
vore vine

