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MOUSSERENDE VINE
Brut Majeur non vintage, Ayala, Champagne, Frankrig  

40 % Pinot Noir, 40 % Chardonnay og 20 % Pinot Meunier. Ayala har i over 150 år 
været garant for den klassiske elegante Champagne, med knivskarpt fokus på at 
producere delikate og friske champagner af høj klasse. I 2005 blev huset overtaget 
af champagnehuset Bollinger. Brut Majeur er af typen non vintage dvs. at vinen  
er sammensat af flere årgange. Let gylden farve med flotte store perlende bobler. 
Duften er rig og kompleks som en buket blomster med nuancer af hvid frugt og  
citrus. Smagen er forfriskende og livlig, cremet og intens.  
Pr. flaske 825,-. 

Cremant de Loire, Brut, Langlois-Chateau, Loire, Frankrig  

50 % Chenin Blanc og 50 % blandet Chardonnay og Cabernet Franc. Vinområdet 
Loire er rammen om en mangfoldig produktion af især hvide vine og bobler,  
heriblandt områdets mest kendte – Sancerre og Cremant de Loire. Domaine  
Langlois-Chateau er et af de klassiske huse i Loire. Brut, Crémant de Loire fra  
Langois-Chateau er et værdigt alternativ til toppen af kransekagen - champagne. 
Vinen har et svagt gyldent og grønligt skær, boblerne er fine, duften er frisk af 
blomster, fersken, kvæde og citrus. Smagen er læskende og behagelig med god frugt.  
Pr. flaske 435,-. 

Cava Dibon Demi-Sec, Bodegas Pinord, Penedés, Spanien     

Fremstillet på druerne Macabeo, Xarello og Albarino. En charmende og  
indtagende Cava, med en flot mousse. Halvtør og frugtig med en blød cremet 
fylde. Perfekt som aperitif. 
 
 
 
 
Pr. flaske 345,-. 

Reynal Rose, Bodegas Pinord, Penedes, Spanien  

100 % Tempranillo. Pinord Reynal er en såkaldt ”Vino de Aguja” en let perlende 
vin. Vinen er lavet på den klassiske Tempranillo drue. Farven er flot granatrød, 
duften er intens med noter af hindbær, jordbær og roser. Smagen er halvtør og 
bærpræget med masser af saftig frugt. En rigtig charmetrold, perfekt som aperitif, 
til terrassen, til tapas, eller det berømte glas i utide. 
 
 
Pr. flaske 355,-. 
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HVIDVINE
Riesling, Domaine Paul Blanck, Alsace, Frankrig   

Vinen er ret lys. Dufter intenst og har en indtagende aroma af blomster og grønne 
æbler. Smagen har nogen fylde, er meget appetitlig og hænger godt sammen med 
en fin syre og mineralitet. En meget typisk riesling fra Paul Blanck, som skal 
nydes ved ca. 8-10 gr. Prøv den til gedeost, hvid fisk eller friske salater.   
 
 
 
Pr. glas kr. 95,-. Pr. 1/2 flaske 255,-. Pr. flaske 435,-. 

Pinot Gris, Domaine Paul Blanck, Alsace, Frankrig  

Vinen har en klar, gylden farve. Sødme og eksotiske frugter præger den fyldige duft.  
Smagen har fedme og saftig frugt med sødmefulde noter af fersken, æble og  
honning, og der er en god balance mellem citrussyrlighed og intens frugt. 
 
 
 
 
Pr. flaske 445,-. 

Gewurtztraminer, Domaine Charles Frey, Alsace, Frankrig   

På marker beliggende neden for byerne Dambach-la-Ville og Scherwiller høstes 
druerne til denne klassiske gewurztraminer. Undergrunden består af sand og granit, 
hvilket giver en harmonisk og struktureret vin. Vinen lagres i 6 mdr. på ståltank,  
og fremstår klar gylden i farven. Duften er krydret og sødmefuld med nuancer af 
tropisk frugt. Smagen er halvtør og harmonisk, hvor en smule fedme fornemmes. 
det perfekte match til spicy mad, eller prøv den som dessert til de lidt federe oste. 
 
Pr. flaske 435,-. 

Sancerre, Ch. Fontaine-Audon, Langlois-Chateau, Loire, Frankrig  

100 % Sauvignon Blanc. I Loire dyrkes noget af verdens bedste hvidvin i form af 
Sancerre. Blandt disse er Chateau de Fontaine-Audon - ejet af Tophuset Langlois – 
Denne vin giver en herlig fyldig frugt og fedme, kombineret med friske noter af 
grape og hvide blomster, som giver en forfriskende og elegant eftersmag. 
 
 
 
Pr. flaske 535,-.
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HVIDVINE
Bourgogne Blanc 'La Roche Vineuse', Domaine Chanson, Frankrig  

Smagen er fyldig og halvtør, vinen er dyrket på de bløde bakker i Bourgogne. 
En fyldig og eksklusiv vinoplevelse. Nyd den alene eller drik den til alle former  
for skaldyr og fisk.  
 
 
 
 
Pr. flaske 595,-. 

Meursault, Domaine Chanson, Bourgogne, Frankrig  

100 % Chardonnay. Duften er meget koncentreret og eksotisk med nuancer af  
appelsin, citrus og vanilje. Intens i smagen, som både har fedme og sprødhed. 
Efter et par år får vinen en flot harmoni mellem den modne og åbne duft og den 
meget rene og næsten mineralske struktur.  
Egner sig fint til alle kraftige fiske- og skaldyrsretter, men også til fjerkræ,  
kalvefrikassé eller stærke oste. 
 
Pr. flaske 1095,-. 

Chassagne-Montrachet, Domaine Chanson, Bourgogne, Frankrig   

100 % Chardonnay. Lys gylden vin med delikate duftnuancer af blomster, pære,  
vanilje og lidt varme  
krydderier. Lækker fedmefuld i munden med helt ren frugt og en lang, lettere  
mineralsk eftersmag. Et vidunder fra 1 cru. Marken Folatieres.  
 
 
 
Pr. flaske 1175,-. 

La Cour des Dames, Blanc, Badet Clement, Frankrig  

Fremstillet på druerne Chardonnay, Ugni Blanc og Colombard. Klar gylden farve 
med friske grønne skær. Intens duft af moden frugt, en elegant underspillet  
fadlagring. Cremet og fyldig smag med kompleksitet og intensitet af god  
Bourgogne.  
 
 
 
Pr. glas 75,-. Pr. 1/2 flaske 175,-. Pr. flaske 315,-.
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HVIDVINE
Trebbiano/Chardonnay, Nespoli, Emilia Romagna, Italien   

Strågylden farve med grønligt skær. Aromatisk duft af tropisk frugt, grønne æbler 
og lidt citrus.  
Smagen er frisk og fyldig med noter af ananas, mango og papaya.  
Meget drikkevenlig hvidvin, som går glimrende til grillet fisk, rejer og hummer  
og retter med lyst kød. 
 
 
Pr. glas 85,-. Pr. 1/2 flaske 195,-. Pr. flaske 345,-. 

Dogheria, Nespoli, Emilia-Romagna, Italien  
90% Pinot Bianco og 10 % Sauvignon Blanc. Klar strågul vin med grønlige reflekser. 
Duften er indtagende med noter af jasmin og citrusblomst. Ganske mineralsk, frisk  
og intens i munden. God balance og fin friskhed. Et dejligt glas til sushi, skaldyr  
eller grillet tun. 
 
 
 
Pr. flaske 355,-. 

Orballo, Albarino, Bodegas La val, Galicien, Spanien   

Duften er meget indtagende af ananas, æble, citrus, fersken og abrikos.  
Smagen er meget rank og frisk, men gemmer også på en forholdsvis fyldig  
struktur. Eftersmagen er lang og dvælende. 
En eminent vin til skaldyr, men også herlig til grillet fisk, risotto, salater og  
grøntsagstærter. 
 
 
Pr. flaske 365,-. 

Riesling, "1648", Tradition, Thanisch, Mosel, Tyskland  

I det sydlige Tyskland produceres nogle af europas bedste hvidvine. En af disse 
kommer fra tophuset Thanisch, en gammel familieejet vingård som ligger i byen  
Lieser, lige ud til floden Mosel. Husets stil er frugtige og delikate vine, oftest lavet 
på Riesling, med saftig fylde og intensitet, og hvor 1648 traditions Riesling ikke er 
nogen undtagelse.  Vinen har noter af modne æbler og eksotiske frugter finder man 
de skønneste duftnuancer. Et glas vin som fremstår frisk og elegant - top Riesling 
fra Mosel når det er bedst.  
Pr. flaske 365,-.
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HVIDVINE
Grüner Veltliner, Kaiserstiege, Herman Moser, Østrig   

Grüner Veltliner er Østrigs hoveddrue, som tegner sig for ca. 35 % af det totale  
beplantede areal. Vinen er udelukkende lagret på rustfri ståltanke og har ikke set 
skyggen af træfade. Dermed fremstår den frisk og ren. Farven er lysgylden med et 
grønligt skær. Duften er frisk og mineralsk og byder på nuancer af grønne æbler, 
harpiks og lidt tobak. I smagen fornemmes varme krydderier og indslag af bagt 
æble. En kompleks hvidvin, som matcher de fleste retter med fisk og skaldyr og 
også rammer plet, når der serveres kraftig krydret mad.  

Pr. flaske 415,-. 

Chardonnay UMA 
Finca Angostino, Argentina  

Flot gylden farve. En ret intens duft af tropisk frugt med en anelse sødme af krydde-
rier. En meget aromatisk og fyldig halvtør vin. Et herligt glas som kan drikkes med 
og uden mad.  
 
 
 
Pr. flaske 395,-. 

Sauvignon Blanc, Weather Station, Journeys End, Sydafrika   

Charmerende duftnuancer af hvide blomster, græs, citrus og melon.  
Frisk og slank i munden med intens frisk frugt, frisk syre og en tør afslutning.  
Et dejligt glas til skaldyr, mager fisk og milde oste. 
 
 
 
 
Pr. glas 90,-. Pr. 1/2 flaske 195,-. Pr. flaske 375,-. 

Stella Sauvignon Blanc, Soho Winery, New Zealand  

Klar strågylden farve med et markant grønligt skær. Meget intens duft af passions-
frugt, lime, hyldeblomst og lidt friske urter. Smagen er frisk med en lang eftersmag 
og et strejf af havsalt. Oplagt til retter med grønt og fisk fra det nordiske køkken.  
En af New Zealands bedste topvine. 
   
 
 
Pr. flaske 465,-.
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ROSÉ VINE
Coreto Rosato, DFJ Vinhos, Lissabon, Portugal   

Fremstillet på druerne Pinot Noir, Castelao, Nacional, Syrah og Tinta Roriz.  
Flot dybrosa farve, duften er aromatisk med noter af hindbær og jordbær. 
Smagen er halvtør, fyldig og frugtig med en god eftersmag. En flot alsidig rosévin. 
 
 
 
 
Pr. glas 75,-. Pr. 1/2 flaske 175,-. Pr. flaske 315,-. 

Filarino Rosé, Nespoli, Emilia-Romagna, Italien  
100 % Sangiovese. Duften er aromatisk af vilde roser, granatæble og blodappelsin. 
Smagen er afrundet og frisk, med frugtig smag af røde kirsebær, og et strejf af viol 
og en delikat mineralsk afslutning. Drik den til aperitif, til salater, forret, mellemret 
eller tørstslukker på terrassen.  
 
 
 
Pr. flaske 345,-. 

Harry Rose, Soho Winery, Marlborough, New Zealand   
100 % Pinot Noir. En forfriskende fusion af saftige bær og røde roser fører til en  
lækker frisk og balanceret flot finish. Et flot og sublimt glas rose fra en af  
New Zealands dygtigste producenter. 
 
 
 
 
Pr. flaske 395,-. 

Premium Rose, Øko, Chateau Roubine, Provence, Frankrig   

Fremstille på druerne Grenache, Cinsault, Cab. Sauvignon, Tibouren, Carignan, Syrah 
og Mourvèdre. Chateau Roubine ligger i Provence i den lille by Lorgues og er et af 
Frankrigs ældste vinslotte. Huset har status af Cru Classé (Kun få antal rose vine der 
har denne status) og er en af de dygtigste rose producenter i hele Provence. Farven er 
sart rosa og tindrende klar. Livlig duft af blomster, mildt krydderi og røde bær.  
Smagen er frisk med saftige indslag af jordbær, hindbær og melon. En flot balanceret 
vin, og med stor intensitet og dybde – Waoww oplevelse. 
Pr. flaske 445,-. 
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RØDVINE
 
Fleurie, Chanson, Beaujolais, Frankrig  
100 % Gamay. Dufter meget frisk og frugtig med mindelser om flotte røde  
haveroser.  
Smagen er blød, indtagende og lækker med modne røde bær og lidt krydderier.  
Drikkes let afkølet til charcuteri og milde oste. 
 
  
Pr. glas 115,-. Pr. 1/2 flaske 275,-. Pr. flaske 515,-. 

Côte De Nuits Village, Clos De La belle Marguerite,  
Domaine Chanson, Bourgogne, Frankrig  
100 % Pinot Noir. Flot “Mini Gevrey Chambertin” fra en lille eksklusiv parcel i områ-
det Gevrey. Dyb mørk rubinrød farve. Eksplosiv næse med nuancer af friske røde bær 
og roser. Kompleks, frugtig, og elegant finish, med en blød behagelig lang eftersmag. 
Et stort glas vin fra det besugne Bourgogne.  
 
 
Pr. flaske 645,-. 

Gevrey-Chambertin, Domaine Chanson, Bourgogne, Frankrig  
100 % Pinot Noir. Sødmefuld duft af blåbær og kakao i flot harmoni.  
Smagen er robust og bærsaftig. Dette er en vin, man får lyst til at drikke mere  
af. Lækker, vellavet og uhyre præcis. Prøv den til fasan eller vildand, kylling og 
bløde oste.   
 
 
 
Pr. flaske 945,-. 

Clos des Mouches, Beaune Premier Cru, Domaine Chanson,  
Bourgogne, Frankrig  

100 % Pinot Noir. Mørk rød farve med masser af spil og liv. Dufter intenst af modne 
bær tilsat et behageligt fadstrejf. Smagen er dyb, varm og spændstig med intens 
frugt, krydderier og mineralitet. Vinen har fylde og kraft og en lang eftersmag.        
 
 
 
Pr. flaske 1245,-. 
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RØDVINE
Cotes du Rhône, Ch. Saint Cosme, Rhône, Frankrig  
60 % Syrah og 40 % blandet Grenache, Cinsault og Mouvedre. I glasset har vinen 
en god farvetæthed, som er typisk for den pigmentrige syrah-drue. Duften er pakket 
med moden solbærfrugt og trækker masser af vilde hindbær, lakrids og trøfler op i 
næsen. Smagen er fyldig, rig og saftig. 
 
 
 
Pr. flaske 445,-. 

Ch. Neuf du Pape, Classique, Bosquet des Papes, Rhône, Frankrig  

Fremstillet af druerne Grenache, Mouvedre, Cinsault, Syrah m.fl.  
Dyb mørkerød farve. Charmerende duft af mørke hindbær, tørrede krydderier, peber 
og en anelse tobak. Fyldig og koncentreret i munden med en tæt garvesyrestruktur 
og flot balance. Et godt match til retter med grillet lam, and eller vildt.   
 
 
 
Pr. flaske 915,-. 

Saint-Emilion Grand Cru, Château La Croix Chantecaille, Frankrig   
Sådan skal god vin smage! Saint Emilion er blandt Frankrigs mest kendte og  
berømte vinområder. I glasset har vinen en flot farve, smagen er blød og noter af 
bær, krydderi og lang eftersmag.  
 
 
 
 
Pr. flaske 595,-. 

Ch. Lagrange, 3. Cru Classé, Saint Julien, Bordeaux, Frankrig 
Fremstillet på druerne Cabonet Sauvignon og Merlot. Den har en smuk, varm  
bordeaux farve. Aromaer i duften af mørke bær, solbær og lidt lakrids. Blød og fyldig 
med velintegrerede tanniner og lang finish. Det er en vin med en lang fremtid foran 
sig, hvis den opbevares korrekt.  
Nyd den til kraftige retter med oksekød - og dekanter den gerne i en karaffel et par 
timer før servering, hvis du drikker den ung! Noget af toppen fra Bordeaux. 
  
Pr. flaske 1425,-. 
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RØDVINE
La Cour des Dames, Rouge, Badet Clement, Vin de France  

Fremstillet på druerne Grenache, Carignan og Syrah. Krydret duft af modne mørke 
bær. Smagen er afrundet, saftig og med moden frugt og et strejf af sødmefulde, 
varme krydderier. Imødekommende, blød og saftig  
sydfransk vin, som passer til de fleste kraftigere kødretter, men også kan drikkes  
let afkølet til charcuteri og modne faste oste. 
 
 
Pr. glas 75,-. Pr. 1/2 flaske 175,-. Pr. flaske 315,-. 

Sangiovese/Merlot, Nespoli, Emilia-Romagna, Italien  
En skøn blanding af Italiens solmodne druer, her er Sangiovese og Merlot plukket  
på grænsen til Toscana. Mørk tæt farve. Intens og krydret bærfyldt duft. Saftig,  
halvtør og frugtrig vin.  
 
 
 
 
Pr. glas 85,-. Pr. 1/2 flaske 195,-. Pr. flaske 345,-. 

Chianti Riserva - Badia a Corte, Torre a Cona, Toscana, Italien   

100 % Sangiovese. Denne vin er lavet udelukkende på håndplukkede Sangiovese-druer 
fra enkeltmarken Badia a Corte. Udblødning og gæring sker over 10-15 dage i tempe-
raturkontrollerede ståltanke, med daglig remontage. Den malolaktiske gæring foregår 
på egetræsfade, og vinen lagrer 24 måneder på træfade inden aftapning på flaske. Dyb 
rubinrød farve. Duften er kompleks med noter af blomme, tobak, læder og røde bær. 
Smagen er fyldig, nuanceret med en blød fylde og en lang, dvælende eftersmag. Den 
nye stjerne fra det besungne Toscana. 
Pr. flaske 515,-. 

Brunello di Montalcino, Castelli Martinozzi, Toscana, Italien 
100 % på Sangiovese Grosso. Druerne håndplukkes og gæres på rustfri ståltanke,  
og lagres min. 36 mdr. på delvis franske og slovenske egetræsfade. Efter aftapning på 
flaske hviler vinen yderligere min. 4 mdr. Farven er klar og rubinrød. Vinen dufter 
ædelt af skovbund, mørke kirsebær, chokolade og tørrede krydderurter.  
I munden folder nuancer af modne, saftige kirsebær, brombær, peber og nellike sig 
ud. Eftersmagen er vedholdende med et strejf af mokka. Et godt match til retter med 
vildfugl, oksesteg eller modne, faste oste. En waoow oplevelse af de store fra Toscana.  
Pr. flaske 765,-. 
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RØDVINE
Valpolicella "Ma Roat" Ripasso, Tezza, Veneto, Italien  

60% Corvina og 40% blandet Rondinella og Corvinone. Ma Roat er en struktureret og 
sofistikeret vin. Særdeles tiltalende, og velafbalanceret med en kompleks aroma med 
væld af noter såsom kirsebær, ribs og lakrids.  
Farven er flot violet rød.  Smagen er meget afrundet og næsten cremet.  
En usædvanlig mild og silkeblød Ripasso.  
 
 
Pr. flaske 455,-. 

Amarone della Valpolicella, Corte Majoli, Veneto, Italie 
60% Corvina og 40% blandet Rondinella og Corvinone. Når druerne er høstet i okto-
ber, lægges de sundeste klaser til tørre på et loft med effektiv udluftning. Herved for-
damper en del af væsken i druerne, og sukkerindholdet koncentreres. Efter ca. 120 
dage presses de nærmest rosinagtige druer, og gæringen går i gang. Det høje sukker-
indhold omdannes til alkohol og når op på hele 15,5 % Lagrer i 24 måneder på ege-
fade og yderligere 6 mdr. på flaske. Dyb mørkerød, noter af sveske, rosin, kirsebær, 
kaffe, chokolade, kamfer og meget mere. Smagen er intens og kraftfuld.   
Pr. flaske 615,-. 

Nebbiolo d'Alba, Baluma, Diego Conterno, Piemonte, Italien   

Flot rubinrød farve med en mahognifarvet kant. Aromatisk duft med noter af lakrids, 
orangeskal og læder. Smagen er fyldig og har en let cremet struktur og flot balance 
mellem frugt og syre. Vinen kan snildt måle sig med dobbelt så dyre Barolo’er.  
Et godt glas til retter med oksekød, vildt og svampe i kraftige saucer. 
 
 
 
Pr. flaske 415,-. 

Barolo, Diego Conterno, Piemonte, Italien  
100% Nebiolo. Farven er flot granatrød. I duften fornemmes lækre noter af lakrids, 
kaffe, læder, kirsebær, svampe og viol. Smagen er fyldig med moden frugt og varme 
krydderier. En fantastisk flot Barolo, som belønner den tålmodige.  
Bør nydes til dyrevildt, oksekød og fyldige gryderetter. 
 
 
 
Pr. flaske 715,-. 
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RØDVINE

L’Estel, Herència Altés, Terra Alta, Spanien  
25% Garnatxa Negra, 25% syrah og 50% Cariñena. I glasset en mørk rubinrød farve. 
Duften er intens og parfumeret med noter af røde og mørke bær og et strejf af ristet 
brød. Smagen er fyldig og rund, meget velafbalanceret med et strejf af vanilje i efter-
smagen. Et uimodståeligt lækkert glas vin fra det nordlige Spanien. 
 
 
 
Pr. flaske 445,-. 

Malbec Barrandica, Antucura, Argentina   

Moden duft af et massivt brag af modne bær, ren frugt og ren natur møder ens næse. 
Munden tildækkes med rigdom, saft, kraft, men på den elegante facon. Et impone-
rende glas, med vidne om de store vine Argentina’s Mendoza kan frembringe. 
 
 
 
 
Pr. flaske 395,-. 

Blend Selection, Bodegas Antucura, Mendoza, Argentina  
60 % Cabernet Sauvignon, 30 % Merlot og 10 % Malbec. ”Argentinsk Bordeaux 
Blend - smager som stor, moden Saint Emilion”. Fra det fremadstormende vinland  
Argentina kommer denne dybrøde bulderbasse af en vin med voldsom duft af moden 
frugt tilsat strejf af soja og pibetobak. I munden føles den silkeagtig, og smagen har 
mindelser om engelsk lakrids, frisk frugtsyre og modne tanniner, svesker og blåbær. 
Et godt glas vin til de solide middagsretter med for eksempel stegt okse- eller  
lammekød - Wow. 
Pr. flaske 535,-.
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Vaquos Roble, Ribera del Duero, Spanien  

100% Tempranillo. Flot dybrød kirsebærfarve. Duften er indtagende af modne bær,  
lakrids og vanilje.  
Smagen er medium fyldig, meget elegant med god sund, saftig frugt og et pikant  
strejf af vanilje. Herlig til lammekød, til gryderetter, til frikassé, til farsretter og  
godt oksekød. 
 
 
Pr. flaske 415,-. 
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RØDVINE
Shiraz, Journey’s End, Stellenbosch, Sydafrika    
Dufter intenst af solbær og blå blommer, indkogt fond og peber. Fløjlsblød mund- 
fornemmelse med masser af søde bær og krydderier. En saftig og kraftig vin, som 
matcher de fleste stykker kød fra grillen - også de barbecuemarinerede.  
 
 
 
 
Pr. glas 115,-, 1/2 fl. 230,-, pr. flaske 415,-. 

Zinfandel Redemption, Alexander Valley Vineyards, Californien, USA  
Druerne høstes fra to forskellige parceller i den østlige del af Dry Creek Valley i Califor-
nien. Frugten er henholdsvis til den jammy og den mere syreprægede side, og det skaber 
balancen i det endelige blend af Zinfandel og en enkelt procent Petite Sirah, som lagrer 
14 mdr. på amerikanske egefade. En tæt mørk farve ses i glasset. Vinen har både fedme 
og alkohol. Duften er intens af hindbær, brombær, chokolade og vanilje tilsat nuancer af 
søde krydderier og peber. I smagen er der saft og kraft, og vinen fylder godt i munden. 
Fin til retter fra det danske køkken og det kraftige stykke møre kød.  
Pr. flaske 595,-. 

Cabernet Sauvignon, Alexander Valley Vineyards, Californien, USA   

Vinen er baseret på Cabernet Sauvignon og blendet med lidt Merlot, Malbec, Cabernet 
Franc og Petit Verdot. Blandingen varierer lidt fra år til år for at sikre en kontinuerlig høj 
kvalitet. Vinen har lagret på 25 % nye amerikanske og franske egefade i 14 måneder. Tæt 
og mørk farve. Duften byder på sorte kirsebær, solbær, blomme, blåbær,  
vanilje, eg og chokolade. Smagen er fyldig, og her følger samme aromaer. Vinen er meget 
frodig og frugtdreven, med god balance og en lang silkeblød eftersmag. 
 
Pr. flaske 565,-. 

Pinot Noir, “Havana” Soho Winery, Marlborough New Zealand  
100% Pinot Noir. De håndhøstede druer til denne rene Pinot Noir, kommer fra ældre 
vinstokke i Southern Valley i Marlborough-regionen. New Zealands kølige klima giver 
ligesom i Bourgogne optimale betingelser for den krævende drue. Vinen har lagret 11 
mdr. på 25% nye og resten let brugte franske fade. Vinen er mørk og tæt.  
I næsen krydret af mørke kirsebær, chokolade og fugtig skovbund. Smagen er fyldig og 
intens med en kerne af moden frugt, friskhed og blide tanniner. Drik vinen til  
grillet fisk, lyst og mørk fjerkræ og retter med svampe. 
Pr. flaske 515,-. 
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DESSERTVIN / HEDVIN
Banyuls Vintage, Domaine Vial - Magnéres, Frankrig  

90 % Grenache, 5 % Mourvèdre og 5 % Syrah. Vintage er en kongen blandt Banyuls.    
Dette er essensen af hvad denne appellation kan fremstille. Banyuls Vintage har en 
utroligt flot, mørk farve, og duften er meget kompleks med mange nuancer af modne, 
mørke bær. Smagen afslører en utroligt spændende balance mellem sødme, alkohol 
og struktur. Vinen byder på friske nuancer af kirsebær, vanille og eksotiske krydde-
rier. Eftersmagen er sprød, meget intens og samtidig charmerende. 
 
Pr. flaske 545,-. 

Muscat de Rivesaltes, Øko, Ch. Rombeau, Frankrig  
100 % Muscat blanc á Petit Grains. En klassisk hedvin lavet på den aromatiske Muscat. 
Som ved portvin er gæringen standset med druesprit. En uhyre aromatisk, cremet og ind-
tagende dessertvin. Lys gylden farve. De komplekse og kraftige aromaer byder på citrus, 
overmodne druer, hvide blomster, mentol, vanilje og mandler. Smagen er dyb og meget 
afbalanceret. Denne friske vin serveres kølig, og fungerer både som aperitif med foie  
gras eller rillette, eller som ledsager til desserter med fersken, abrikos eller chokolade. 
  
Pr. flaske 415,-. 

Moscato d'Asti, Cá ed Balos, Dacapo, Piemonte, Italien   

100 % Moscato. Moscato druen findes i adskillige varianter og denne hører til  
Moscato di Canelli.  
I glasset en let gyldengrøn farve med fine små perler. Duften er meget aromatisk,  
med liflige noter af hyldeblomst og muskatdrue. Smagen er sødmefuld, men samtidig 
med frisk frugt, og perlerne giver denne dessertvin en skøn lethed. 
 
   
Pr. glas 75,-. Pr. flaske 345,-. 

Malvasia Nevissano, Terre da vino, Piemonte, Italien  
100 % Malvasia (Lokal italiensk druesort i Piemonte). I glasset en flot kirsebærrød 
farve med fine små perler. Duften er aromatisk, med noter af roser og røde skovbær.  
Smagen er frisk med en dejlig sødme som støttes op af de fine små perler.  
Perfekt til søde desserter med røde bær eller som ledsager på terrassen en dejlig  
varm solskinsdag.  
 
 
Pr. flaske 315,-. 
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White Port, Quinta de la Rosa, Portugal   

Fremstillet af druerne Viosinho, Gouveio, Rabigato og Malvasia Fina. En førsteklasses 
aperitif, med en smuk rav / honningfarve, med intens og moden frugtaroma, samtidig 
med en lang tør og balanceret ”let saltet” eftersmag. Denne hvide Port bør serveres let 
afkølet og er også et godt kompliment til kraftige og spicy retter samt fois gras.  
God at drikke koldt som en aperitif eller med en mixer. Hvid Port og tonic er en særlig 
favorit på terrassen ved La Rosa om sommeren, eminent sammen med ristede mandler. 
Lav det som en gin og tonic, godt med is og en skive citron. 
Pr. flaske 365,-. 

Ruby Port, Lot 601, Quinta de la Rosa, Portugal  
Fremstillet af druerne Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barocca og Tinta Roriz. 
Mørk farveog rig duft af tørret frugt og chokolade. Husets stil er behersket sødme og 
friskhed, hvilket afspejler sig flot i glasset. Perfekt til desserter med mørk chokolade.  
Kan også nydes let afkølet som apperitif.  
 
 
 
Pr. glas 75,-. Pr. flaske 345,-. 

10 Years Old Tawny Port, Quinta de la Rosa, Portugal   

Quinta de la Rosa har produceret portvin siden 1815. tørret frugt og chokolade.  
Behersket sødme og friskhed. Excellent til blåskimmelost og desserter med mørk  
chokolade. Fremstillet af druerne Touriga Nacional, Touriga Franca, Sousão og  
Tinta Roriz.   
 
 
 
Pr. glas 105,-, Pr. flaske 525,-. 

20 års tawny, Quinta de la Rosa, Portugal  

Fremstillet af Touriga Nacional, Touriga Franca, Sousão og Tinta Roriz. Flot mørkgyl-
den i farven. Ædle nuancer af tørret frugt, mandler, orangeskal og varme krydderier  
i duften. Smagen er rig og elegant med en imponerende længde og fornemt doseret 
sødme. Et aristokratisk glas, som enten kan nydes alene eller til modne, faste oste og  
desserter med nødder, lys chokolade og karamelliseret frugt. 
 
 
Pr. flaske 745,-. 
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