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CARTE D´OR     650,-  
J. Marquette, Vallée de la Marne, Champagne.
Champagne Carte d’Or Brut har en flot strågul farve, en indtagende frisk, fyldig og 
frugtig bouquet med citrusfrugt, hvide blomster og en let smag af nødder. 
Meget fin og let perlende, med fylde og kraft.
Druer: Pinot Noir - Chardonnay – Pinot Meunier.

BLANC DE BLANCS     850,-
J. Marquette, Vallée de la Marne, Champagne     
Champagne Blanc de Blancs Brut er en elegant champagne, med en flot rank syre og små fine bobler. 
Farven er lys gylden med et let grønligt skær. Duften har nuancer af frugt, mineraler, blomster og lemon, 
tilsat meget lette toner af krydderier. Smagen er sprød og elegant med lette toner af honning.
Druer: 100% Chardonnay

BLANC DE NOIRS     850,-
JM. Gobillard & Fils, Hautvillers, Champagne    
Champagne Blanc de Noirs Brut er en frugtig og fyldig champagne, med en lys, klar og 
gylden med let kobbertoning. Kraftfuld næse med noter af fersken, kvæder, abrikos, blomme og 
en snert af honning og mandel. Tungen forkæles med champagnens rene noter, harmoni og ele-
gance i et sanseligt udtryk for den terroir, som har formet den. Intens mineralitet går over i bløde og 
fyldige noter af frugt med en snert af ingefær, inden en lang eftersmag slutter oplevelsen af.
Druer: Pinot Noir og Pinot Meunier

CUVÉE DE PRESTIGE      900,-
J. Marquette, Vallée de la Marne, Champagne     
Champagne Prestige Brut får efter endt anden gæring lov til at lagre længere tid end normalt på sit 
bundfald og får dermed de fineste små bobler. Samtidig er kvaliteten af basisvinen på højeste niveau. 
Dette giver en rigtig Prestige Champagne. En pragtfuld Champagne med smag af blomster, honning 
og brioche. Smagen er på en gang både rig, elegant og giver en fantastisk nydelse.
Druer: 100 % Chardonnay

BRUT ROSÉ     750,-
JM. Gibillard & Fils, Hautvillers, Champagne   
Champagne Rosé er en meget smuk og smagfuld Champagne med delikate og friske aromaer, 
der både sender tankerne i retning af jordbær, skovhindbær og ristet brød.
Druer: Pinot Noir – Pinot Meunier - Chardonnay

Champagne
     1/1 fl. 



FRANKRIG
VANEL CHARDONNAY    295,-  
Aimery - Sieur d’Arques, Vieilles Vignes, Limoux
Duften har fine toner af pære, tropisk frugt og ristet brød. 
Smagen er frisk og fyldig med en flot afbalanceret syre i eftersmagen.

MACON VILLAGES    445,-  
Joseph Drouhin, AOP, Bourgogne
Let og frugtrig vin, som skal nydes mens, den er ung og har sin charme. 
Farven en lys gylden. Duften er citrus og lime samt lette toner af blomster. 
I smagen er den frugtrig og ren med en let behagelig syre.

RIESLING RÉSERVE    395,-  
Eschbach-Dornstetter, Alsace
Dejlig og typisk liflig Riesling med en frisk og elegant drueduft. 
Smagen er tør og fint fyldig med både karakter og friskhed. 

SANCERRE LES BOUFFANTS    575,-  
Domaine de la Garenne, Loire
Typisk, meget livfuld Sauvignon Blanc. Frugtrig og frisk med en underfundig 
flintestensagtig duft og en liflig smag af friske stikkelsbær og æbler/pærer.

TYSKLAND
HAART MOSEL RIESLING    445,-  
Weingut Reinhold Haart, Qba, Mosel
Duften har toner af fersken, æble og mineraler. 
Smagen er tør med en sprød syre, som giver vinen en fin friskhed. 

JB RIESLING    365,-  
Balthasar Ress, Rheingau
Aromatisk, ren og forfriskende med en diskret sødme, 
der afbalanceres meget fint af vinens svage syre. 

ØSTRIG
GRÜNER VELTLINER    435,-  
Dominique Stagård, Urban, Kremstal
Skøn og indtagende duft af gule æbler, modne pærer, lidt citrus og mineralske toner. 
Vinen er ren og tør, men spiller samtidig på sit lille sødmefulde touch, der bakkes flot 
op af en forfriskende frugtsyre. En livlig og spændende vin, som charmerer fra først glas.

DANMARK
DICTE PREMIUM    525,-  
Neder Kjærsholm Vingaard, Midtjylland
Frisk og knastør hvidvin, lavet på dansk jord, kun et stenkast fra Silkeborg.
Druen brugt hertil er Solaris, en grøn og aromatisk drue med højt syreindhold.
Vinen er rank og smuk med et dejligt crisp samt har nuancer af grønne æbler,
citron og limejuice. Passer perfekt til ferske retter og skaldyr.

Hvidvine
     1/1 fl. 



Hvidvine
     1/1 fl. 

ITALIEN
COSTEGGIOLA SOAVE    395,-  
DOC Classico Superiore, Guerrieri-Rizzardi, Veneto
Repræsenterer det ypperste, Soave kan tilbyde. Smuk lys gul/ gylden farve. 
Frisk og imødekommende duft med en herlig druearoma, der går igen i den tørre, 
fyldige og meget harmoniske smag. 

SPANIEN
BENITO SANTOS ALBARIÑO    375,-  
Sucesores de Benito Santos, Rias Baixas
Her er alt det, man ønsker sig i en Albariño. 
Høj aromatisk intensitet med knitrende frisk syre. 
I duften er der lækker hvid ferskenfrugt, grønne æbler, citrus og blomster.

CALIFORNIEN
SCOTTO CHARDONNAY    365,-  
Scotto Family Wines
Meget aromatisk duft med masser af tropisk frugt, tilsat en svag tone af æbler. 
Smagen har en flot balance mellem friskhed og fedme.

NEW ZEALAND
SERESIN SAUVIGNON BLANC MOMO    465,-  
Seresin Estate, Marlborough
Duften har indsmigrende nuancer af citrus, tranebær og tropisk frugt. 
Smagen er fyldig med en ren eftersmag, der smukt afbalanceres af vinens syre.

AUSTRALIEN
ART SERIES RIESLING    595,-  
Leeuwin Estate, Margaret River
Tør, sprød med citrusnuancer i en usædvanlig renhed, elegance og præcision.



Rosévine
     1/1 fl. 

FRANKRIG
LE CHÂTEAU    335,-  
Château Thuerry, Côtes de Provence, Sydfrankrig
Frisk og nydelsesværdig rosé lavet på druerne Syrah, Grenache og Cinsault, 
der tilsammen giver en afbalanceret vin med flamboyante og frugtige aromaer 
og en dejligt blødt og fyldigt finish.

LES ABEILLONS    385,-  
Château Thuerry, Coteaux Varois en Provence, Sydfrankrig
Elegant og lys rosé lavet på druerne Grenache og Cinsalut, der tilsammen giver 
en udpræget næse af jordbær og hindbær. Vinen har gennemgået en ekstra lang 
maceration der giver både dybde, kompleksitet og fylde.  

THE 21     435,-  
Château Thuerry, Coteaux Varois en Provence, Sydfrankrig
Frugtig rosé med en flot struktur. Druerne, Grenache og Cinsault, er alle håndselekteret 
og kun de bedste druer er valgt til denne vin. Inden vinen frigives lagres den på franske 
fade på bærmen, hvilket beriger vinen med en cremet fylde samt nuancerige aromaer.   



Rødvine
     1/1 fl. 

FRANKRIG
CÔTES-DU-VENTOUX    355,-  
Delas Freres, AOC, Rhône
Smuk, lys, purpur farve og en meget charmerende bæragtig frugt i duften. 
Smagen er let, med en god rund fylde og frisk behagelig eftersmag.

BEAUJOLAIS VILLAGES    395,-  
Joseph Drouhin, AOP, Bourgogne
Fristende rubinrød farve og en charmerende solmoden, blomstrende duft, 
der harmonerer fint med den runde og imødekommende smag.

CORBIÈRES GRENACHE NOIR/SYRAH/MOURVÈDRE   395,-  
Gérard Bertrand, AOP, Sydfrankrig
Dyb, meget tæt farve. Duften har toner af blommer, brombær, lakrids og nellike. 
Smagen er fyldig med diskrete, men modne tanniner, som afslutter i en lang, 
vedvarende eftersmag. En meget klassisk vin.

CHÂTEAU PIERRAIL    485,-  
Bordeaux Supérieur
Solmoden, intens og frugtig stil. Behagelig vin, imødekommende og elegant vin 
med masser af mørke røde bær og chokolade i både duft og smag.

OMAR KHAYYAM    675,-  
Château L´Escart, Bordeaux Supérieur
Det er Bordeaux Supérieur på et brølende højt niveau. 
Der er masser af mørk saftig bærfrugt, men nogle af de lækre tertiære nuancer er 
begyndt at træde frem. Her imponerer vinen virkelig med et væld af spændende facetter 
med skovbund og krydderier. Strukturen er stor og eftersmagen ikke til at slippe af med



Rødvine
     1/1 fl. 

ITALIEN 
CASTIGLIONI CHIANTI    345,-  
Frescobaldi - Toscana DOCG
Velduftende moderne Chianti med elementer af jordbær og kirsebær, 
der går igen i den fyldige, friske smag med elegante aromaer og bløde tanniner.

DON MANNARONE    355,-  
MGM Mondo del Vino, Sicilien
Umiddelbar og indbydende duft med toner af kandiseret frugt, modne bær 
og krydderier. Smagen er fyldig med en let sødme.

POJEGA RIPASSO    475,-  
Guerrieri-Rizzardi, DOC Classico Superiore, Veneto
Flot granatrød farve. Intens, bæragtig drueduft, der følges op af en karakterrig 
og frugtintens tør smag.

IL PICCOLO    565,-  
Vinding-Montecarrubo, Sicilien
Fra den verdensberømte danske vinproducent, Peter Vinding-Diers.
Duften har toner af brombær, blåbær og vilde krydderurter. 
Smagen er tæt med flotte modne tanniner og en flot medium syre, 
der sammen med den beherskede alkohol giver en flot balance og kølighed.

SPANIEN
CAMINS DEL PRIORAT    535,-  
Alvaro Palacios, Priorat
Meget elegant Prioratduft med toner af solbær, blommer og brombær. 
Smagen er charmerende og elegant med diskrete tanniner.

LA VENDIMIA    415,-  
Alvaro Palacios, Rioja
Masser af eksplosiv frugt, så selvom vinen har en vis tyngde og kompleksitet, 
virker den frugtrig og særdeles imødekommende.

ABADIA DE SAN QUIRCE CRIANZA    565,-  
Bodegas Imperiales, Ribera del Duero
Vinen har en god intens duft af modne røde bær, i sær mørke kirsebær,
komplementeret af fine krydrede noter og et touch af kokos fra fadet. 
Tempranillo når det er bedst, og som kræver lidt modspil af kraftige retter.



CALIFORNIEN
11TH HOUR CELLAR ZINFANDEL    295,-  
Scotto Family Wines
Blød og rund ”Zin” produceret på druer fra Lodi-regionen.
Masser af solmodne sommerbær i duft og smag. Hertil fine vanilje- og røgede
toner fra fadlagringen. Der er tryk på bærfrugten, men friskheden er bekræftende.

11TH HOUR CELLAR PINOT NOIR    365-  
Scotto Family Wines
Charmerende og elegant Pinot Noir. 
Fremstår indbydende med duft af kirsebær, blommer og jordbær med bløde tanniner. 
Delikate modne røde frugter slutter vinen af med en fløjlsblød eftersmag. 

FRONTIER RED    395,-  
Fess Parker Winery, Santa Barbara
Vinen præsenterer sig med en indbydende duft af boysenbær, brombær, 
mørke kirsebær, kanel og lette toner af vanilje. I smagen er vinen fyldig og intens 
med lang blød eftersmag.

SCOTTO OLD VINE ZINFANDEL    385,-  
Scotto Family Wines, Lodi
Duften har toner af mørke bær og peber. 
Smagen er fyldt med røde frugter, mørk chokolade og urter.

ARGENTINA
ANDUCO MALBEC    365,-  
Hans Vinding Diers, Mendoza
Saftig og indbydende Malbec, udvalgt og blendet af Hans Vinding-Diers. 
Farven er dyb mørkerød og flot duftende af brombær, mokka, mørk chokolade og 
så lidt fine kølige toner af mint. Blød og rund i smagen, helt uden skarpe hjørner. 
Eftersmagen er let krydret, fyldig og med en frugtrig finish.

NEW ZEALAND
HERRINGBONE PINOT NOIR    425,-  
Winegrowers of ARA, Marlborough
Meget lækker og imødekommende Pinot, hvor kirsebærtonerne dominerer 
i såvel duft som i smag.

Rødvine
     1/1 fl. 



LATE HARVEST SAUVIGNON   325,-  
Errazuriz, Casablanca Valley, Chile
Fed, strågylden farve. Duften er liflig og sødmefuld med nuancer af lime, passionsfrugt 
og frisk ananas. Smagen domineres af citrusfrugter og akaciehonning. 
Velafbalanceret frugtsyre. En rigtig lækkerbidsken for slikmunde!

LES PINS   425,-  
Château Tirecul La Gravière, Monbazillac, Frankrig
Duften er yderst intens med toner af tropisk frugt, honning, nectariner, 
appelsinmarmelade, marcipan og botrytis. Smagen er ligeledes intens med en stor 
umiddelbar sødme samt en medium syre, som helt og aldeles maskeres af sødmen. 
Eftersmagen er vedvarende med en høj kompleksitet og længde.

BRACHETTO GATIJ    495,-  
Marchesi Di Barolo, Piemonte, Italien
Let, frisk, perlende vin der har en let druesødme og en smag af friske sommerbær 
som jordbær og hindbær.

ZAGARA MOSCATO D’ASTI    365,-  
Marchesi Di Barolo, Piemonte, Italien
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”.

GRAHAM’S 10 YEARS OLD TAWNY    595,-  
W.& J. Graham & Co., Douro, Portugal
Mørkerød med et let brunligt skær i kanten. Duften har nuancer af tørrede figner, 
krydderurter og mørk chokolade. Smagen er afrundet men stadig med en lille smule tannin.

GRAHAM’S SIX GRAPES    515,-  
W.& J. Graham & Co., Douro, Portugal
Fantastisk fyldig og delikat vin, produceret samme sted som Graham’s Vintage Port, 
hvorfor stilen ligger meget tæt op ad Vintage Port. Den er dog, som følge af længere lagring 
på egefade, noget blidere. Dens fantastiske rige, frugtagtige stil gør den til en karakteristisk 
og tiltrækkende portvin.

Dessertvine
    1/2 fl. 1/1 fl.



FRANKRIG
2016 MEURSAULT 995,-  
Joseph Drouhin, Bourgogne, Frankrig
Duften har de klassiske Bourgogneegenskaber med toner af smør, lime og hasselnødder. 
Smagen er fyldig og cremet med en let og diskret syre til at afbalancere vinen med.

2013 CHABLIS LES CLOS 1.095,-  
Grand Cru, Joseph Drouhin, Bourgogne
Meget kompleks duft med flint, lime og æble tilsat lette toner af safran. 
Smagen er i sin ungdom lidt lukket, men efterhånden som vinen ældes, kommer frugten og 
mineralerne frem i vinen og skaber en eksplosion af nuancer og kompleksitet.

TYSKLAND
2014 DEIDESHEIMER HOHENMORGEN 795,-  
Grosses Gewächs, Dr. von Bassermann-Jordan, Pfalz,
Klar mørkegul farve. Duften er fyldt med krydderier, olie og fersken. 
Smagen er cremet med en kompleks og vedvarende eftersmag af tropisk frugt, krydderier og olie. 

CALIFORNIEN
2016 CHARDONNAY 765,-  
Ashleys Vineyard, Fess Parker Winery, Californien
Duften er fyldt med ananas, pære, citrus, lime, hasselnødder og krydderier. 
Smagen er ren frugt tilsat toner af vanille og pære. 
Eftersmagen er flot afbalanceret af den diskrete syre.

Kældervine - Hvide
                  1/1 fl. 



FRANKRIG 
2015 GEVREY CHAMBERTIN 995,-  
Joseph Drouhin
Dyb, mørk farve. Intens duft af mørke bær som blåbær og brombær. Smagen er kraftig og 
ligefrem med en flot balance mellem de bløde tanniner, frugten og den lette syre.

2011 CHÂTEAU D’ARMAILHAC 1.195,-  
5. Cru Classé, Pauillac
Mørk og dyb rød farve. Der er modne brombær og kirsebær i duften samt fine ristede nuancer 
fra egetræs fadlagringen. Smagen er kraftfuld, frugtrig og ren med en god og tæt struktur.
Silkebløde tanniner i en klassisk stor årgang. 

2014 CÔTE RÔTIE 1.295,-  
Seigneur de Maugiron, Delas, Rhône
Dyb, næsten sort farve og en intens duft af lakrids, brombær og kirsebær samt lette røgede undertoner. 
Smagen er afbalanceret med en silkeblød og super koncentreret eftersmag.

ITALIEN
2013 CASTEL GIOCONDO BRUNELLO DI MONTALCINO 785,-  
Frescobaldi - Toscana DOCG
Klassisk, kompleks vin med god, dyb farve, tæt duft med anstrøg af brændt træ, moden frugt
og brun sukker. Stor og varm smag med en fantastisk fylde og karakter af frugt.
Smagen er tæt med flotte modne tanniner og en flot medium syre,
der sammen med den beherskede alkohol giver en flot balance og kølighed.

2011 CALCAROLE 1.195,-  
Amarone della Valpolicella Classico, Guerrieri-Rizzardi, Veneto
Intens duft af kokos efterfulgt af mørke brombær og toner af mint, 
der går igen i den ligeledes meget intense og kraftige smag.

CALIFORNIEN
2015 THE BIG EASY 775,-  
Fess Parker Winery, Californien
Duften har indbydende toner af brombær, sirup, krydderier og egetræ. 
Smagen er fyldig og vedvarende med fede modne tanniner, der understøtter frugten.

AUSTRALIEN
2014 THE STRUIE 855,-  
Torbreck, Barossa Valley, Australien 
Rig smag med lag på lag af solmoden frugt og en efterfølgende moden, 
fed og meget kompleks eftersmag.

Kældervine - Røde
                 1/1 fl. 


