Hvidvine

Mousserende vin/Champagne
Glas
Spanien

Cava Semi Secco
Spansk frugt og finesse
med toner af fersken og modne æbler

Kr. 65,-

Prosecco Organic

Italien

1/1 fl.
Kr. 265,-

Dopff Pinot Gris

Frankrig

Sød og syrlig, fedmefuld og klassisk vin fra Alsace

Ackermann Sancerre

Frankrig

Kr. 295,-

Tenuta Curezza Primitivo

Italien

Smuk og mørk syditaliensk rødvin med fyldige gardiner.
Frugten fremstår moden og drueidentiteten er bevaret.

Kr. 70,-

Salice Salentino

Italien

Rustik rødvin med noter af frugt, kirsebær og muskatnød.
Tilpas krydret eftersmag med et snært af lakrids

Kr. 80,-

Palazzo Maffei Amarone
Glas

1/1 fl.

Kr. 295,-

Kr. 275,-

Italien

En meget dyb rubinrød vin med en kant, der nærmer sig brændt ler.
Kr. 585,En smagsoplevelse i sig selv med lakrids, tobak, krydderier og en intens varme

Kr. 595,-

Hvidvine
Glas
Rosenhof Riesling

Tyskland

Cremet, fyldig, frisk og pikant hvidvin
med toner af fersken og modne æbler

Kr. 65,-

Zöhrer Grüner Veltliner

Østrig

Sprød og skarp, frugtig og frisk hvidvin
med velafbalanceret syre

Kr. 70,-

Zonin Pinot Grigio

Italien

Delikat ren og elegant vin med noter af mandel,
lime og nektarin i smagen

Los Haraldos Chardonnay

Kr. 325,-

Rosé

Frankrig

Elegance, struktur og kvalitet, frisk, fyldig og frugtig bouquet.
Toner af hvide blomster, citrus og abrikos.

Kr. 290,-

Vinen har en lysegul farve med grønne nuancer.
Vinen er frisk og har en mineralsk næse med citrus og lime frugter.
Smagen er tør, sprød og ren.
Kr. 90,-

Rendyrkede italienske bobler.Prosecco Brut Organic Ca´Selva
har en strågul farve med grønne reflekser.
Smagen er frisk og liflig, med noter af grønne æbler og fersken

Lanson Black Label

Rødvine

1/1 fl.

Frugtig og fyldig balanceret hvidvin med nuancer af
mango, ananas og fersken

Kr. 75,-

Kr. 75,-

Hesketh Shiraz

Australien

Rund, blød og fyldig Shiraz i fin balance,
med smag af modne hindbær og hvid peber

Kr. 65,-

Los Haroldos Family Reserve

Kr. 295,-

1/1 fl.

Kr. 265,-

Argentina

Fantastisk kraftig, dyb og saftig malbec fra Mendoza,
kombineret med strejf af blomme, kirsebær, mocca og chokolade

Parducci Zinfandel

Kr.355,-

Californien

Parducci Small Lot Blend Zinfandel tilbyder dejlige smagsoplevelser
af friske brombær og sød kirsebærfrugt, krydret med kompleksiteten af kaffe,
kakao og sort peber

Dessertvine

Kr. 325,-

Ovello Dolce

Italien

Fantastisk aromatisk, druesmagende vin med perlende
frisk og sødmefulde smag

Kr. 55,-

Kr. 245,-

Baccarosa Spumante
Glas

Kr. 275,-

Kr. 275,-

Frankrig

Tør, pink farvet rosé,
med smag af vandmelon, banan og solbær.

Rødvine

Argentina

Paul Mas Estate Grenache Blanc

Frankrig

Kr. 260,-

Kr. 260,-

Tropisk flot gullig og blød vin med elegance og finesse

Laroche La Chevaliere

Kr. 325,-

Den aromatiske smag er fremragende til desserter,
men vinen kan også bruges som en forfriskning. Let mousserende
frugtige sommerbær.

Kr.335,-

Smithwoodhouse LR

Portugal

Dyb rød, frugtig og koncentreret portvin med smag
af mørke bær og fad noter

Kr. 65,-

Kr. 550,-

