
Velkomstbobler pr. fl. glas

Nanci Carol Cava Brut, Spanien  kr. 285,- kr. 50,-
Lys gylden farve. Duften er meget ren med masser af frisk frugt.

Nitus Cava Brut Rosé, Spanien   kr. 325,- kr. 58,-
Duften har lette noter af hindbær og jordbær tilsat en diskret brødagtig karakter. 

Gin Hass Rosé / Gin Hass    kr. 58,-
Gin – Rosen sirup / Mango sirup – Lime – Lemon.

Rosévin 

Estate Rosé Cabernet Sauvignon, Vina Errazuriz, Chile   kr. 295,- kr. 59,-
Indbydende duft af jordbær, modne hindbær og røde kirsebær. 
Smagen er velafbalanceret med blød, imødekommende og afrundet struktur. 
Eftersmagen er forfriskende og vedvarende.

Vinarrangement 1   

Infinitus Viura/Chardonnay, I.G.P., Spanien  
Duften har fine toner af tropisk frugt og lime. Smagen er forfriskende med en god fedme og en let 
elegant syre.

                    

Duque de Sevilla Granache/Tempranillo, D.O., Spanien              
Duften har toner af brombær og jordbær, og smagen er rig og velstruktureret med en medium lang 
eftersmag.    

Blanc Natural Sweet, Rooiberg Winery, Sydafrika                                        
Elegant og fyldig naturlig sødmefuld vin med lokkende noter fra troperne og et hint af muskat.                                     

Vinarrangementer

side 1



Vinarrangement 2. Tillæg kr. 100,- 

Villa di Mare Pinot Grigio Organic, IGT, Italien    
Flot, klar lys i glasset med et let, grønt skær. Blød, harmonisk og forholdsvis tør på tungen. 
Let krydret aroma med honning og frugt med et let mineralsk præg.

                    

Château Famille Fabre, Merlot, Frankrig       
Ren Merlot. Mosten har en forholdsvis lang skinkontakt, hvilket giver den en dyb farve og 
en god koncentration. 

Brachetto d Ácqui, D.O.C.G. Fiocco di Vite, Italien                                                                                                                                          
Lys kirsebærrød farve og en bouquet af solmodne jordbær. Smagen er halvsød med toner af 
hindbær og jordbær. 

Vinarrangement 3. Tillæg kr. 140,-

Herringbone Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand    
Duften har toner af citrus, lime og tropisk frugt. Smagen er elegant og sprød med en flot syre, 
som afbalancerer vinen.

                    

Badger Mountain, Oregon, Pinot Noir, USA             
Virkelig en kompleks og nuanceret Pinot Noir, hvor frugtige indtryk af tranebær, kirsebær og 
hindbær gør sig til, mens grannåle og en smule sødmefuldt cigar bidrager på bedste vis.                                                             

Errazuriz Late Harvest Sauvignon, Vina Errazuriz, Chile                                              
Elegant og fyldig naturlig sødmefuld vin med lokkende noter fra troperne og et hint af muskat.                                     

Vinarrangement 4. Tillæg kr. 170,-

Château Famille Fabre, Chardonnay, Frankrig       
Aromaen behager næsen med let ristede præg, mens tungen bliver begunstiget med lækre 
indtryk af blomster og citrusfrugt. Fyldig og krydret hvidvin med en vis frugtig intensitet. 

Villa Antinori Rosso, IGT, Antinori, Italien                                                
Flot rubinrød. Aromaen er kompleks med hint af vilde bær, blåbær og blommer sammen med 
antydninger af ristede hasselnødder, krydderier og vanilje. Fyldig og rund på tungen med bløde, 
fløjlsagtige tanniner og en lang, velsmagende finish.

Grahams LBV Port, Portugal                                                                                                               
Dyb farve med et let, mørkerødt skær. Duften er fyldt med mørke bær, grøntsager, tobak og 
sød lakrids. Smagen er elegant med en rig sødmefuld frugt, der afbalanceres af den fine syre.  

Vinarrangementer
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