Hvidvine
Husets Hvidvin
EL DESCANSO Sauvignon Blanc
Curico Valley, el Descanso Estate, Chile.

Pr. glas
kr. 46,00

Pr. ½ fl.
kr. 95,00

Pr. fl.
kr. 189,00

Duft af grønne æbler, pærer, krydderurter og toner af frisk abrikos.
I munden er der masser af frisk frugt og en flot balance mellem vindens sødme og syre.
Alsace
RIESLING-RESERVE
Eschbach-Dornsetter, Eguisheim

Pr. fl.
kr. 249,00

Dejlig og typisk liflig Riesling med en frisk og elegant drueduft.
Smagen er tør, fint fyldig og med både karakter og friskhed.
Rosévin
VILLA DI MARE ROSATO
Qwine, IGT, Puglia, Italien

Pr. glas
kr. 49,00

Pr. ½fl.
kr. 99,00

Pr. fl.
kr. 189,00

Fin, dyb rose farve.
Duften er frugtrig og blomsteragtig med primære nuancer af roser. Smagen er frisk, saftig og
frugtintens med en fin afbalancerende syre.

Rødvine
Husets Rødvin
EL DESCANSO, Cabernet Sauvignon
Central Valley, Vina Errazuriz S:A:, Chile

Pr. glas
kr. 46,00

Pr. ½ fl.
kr. 95,00

Pr. fl.
kr. 189,00

Meget mørk rød farve. Indbydende duft af solbær, egetræ og klassisk chilensk eukalyptus. Fast og
saftmættet smag af solbær fra Carbernet Sauvignon druen, pakket ind i modne og bløde tanniner i
perfekt balance med både syre, struktur og moden drue.
Italien
RIPASSO ZIRONDA
Qwine srl

Pr. fl.
kr. 294,00

Duften har fine nuancer af violer, røde bær og krydderier.
Smagen er fyldig og velafbalanceret med modne tanniner.
Californien
SCOTTO Old Vine Zinfandel
Scotto Family Wines, Lodi
Duften har toner af mørke bær og peber.
Smagen er fyldt med røde frugter, mørk chokolade og urter.

Pr. fl.
kr. 249,00

Chile
ERRAZURIZ Carbernet Sauvignon
El Ceibo, Aconcagua Valley, Viña Errazuris

Pr. fl.
kr. 265,00

Rubinrød farve, en herlig bouquet af kaffe, solbær, krydderier og et strejf af mynte.
Selve smagen er dejlig fyldig og rund med masser af modne bær.
Argentina
ELSA SYRAH
Valentiñ Bianchi, Mendoza

Pr. fl.
kr. 230,00

Dyb, mørkerød farve. Svagt krydret, frugtrig duft med nuancer af mærke bær og tørrede krydderier.
Fyldig, meget nuancerig smag af solmodne mærke bær og frugter tilsat et pikant krydderi.
Australien
Soldiers Block Shiraz
Victoria

Pr. fl
kr. 259,00

Meget aromatisk med lyse frugtige nuancer af kirsebær, brombær og et hint af vanilje.
Vinen er både frisk, med god syre og super saftig. Frugten er pakket pænt ind i elegante
silkebløde tanniner. Der bliver tilføjet 5% Malbec i blended for at give ekstra strukturel
punch og power.
Dessertvine
2003 GRAHAM'S Late Bottled Vintage
Pr. glas
W. & J. Graham & Co.
kr. 55,00
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.
ERRAZURIZ LATE HARVEST
Curico Valley, Viña Errazuriz, Chile

Pr. glas
kr. 65,00

Fremstår fed og strågylden i glasset. Duften er liflig og sødmefuld med nuancer af lime,
passionsfrugt og frisk annanas.
Smagen domineres af citrusfrugter og akaciehonning. Velafbalanceret frugtsyre.
ZAGARA Moscato d'Asti
Moscato Frizzante, Marchesi di Barolo, Italien

Pr. glas
kr. 65,00

En fantastisk aromatisk, druesmagende vin som med sin perlende friske og sødmefulde smag,
understøttet af et lavt alkoholindhold, er yderst velegnet til at drikke i ”utide”.
Spiritus
DANIEL BOUJU Sélection Special, Premier Cru du Cognac
Baileys, Irish Cream
Grand Marnier
Cointreau

Pr. glas
kr. 58,00
kr. 40,00
kr. 40,00
kr. 40,00

Vand / Øl
1 Flaske vand
(Ved køb af en 1/1 flaske vin er vand gratis)
Æblemost el. hyldeblomst
Sodavand
Fadøl, lille
Fadøl, stor

kr. 20,00
kr. 30,00
kr. 20,00
kr. 24,00
kr. 40,00

