MOUSSERENDE
FRANKRIG

NV

CREMANT DE BOURGOGNE BRUT CÔTE CHALONNAISE DEMESSEY
Friske og livlige bællebobler fra det sydlige Côte Chalonnaise.
Chardonnay, pinot noir og aligoté i skøn harmoni.

460

NV

CHAMPAGNE BRUT ’TRADITION’ BOUZY Á MARNE ALAIN VESSELLE
Bouzy er kendt for sine pinot noir-champagner. Alain Vesselle ́s marker er
klassificeret 100% Grand Cru. De ligger på de sydlige skråninger af Montagne de
Reims, hvor familien har lavet champagne siden 1885.

750

2008

CHAMPAGNE ’BACCHUS’ MONTAGNY-SOUS-CHATILLON CHARLIER & FILS
1/3 chardonnay, 1/3 pinot noir og 1/3 pinot meunier på egetræsfade, der får
vinen til at fremstå fyldig og robust med fin krop. Masser af fylde og virkelig
spændende aromaer i næsen Husk at dufte til den.

800

NV

CHAMPAGNE ’PRESTIGE ROSÉ’ MONTAGNY CHARLIER & FILS
Lavet på saignée-metoden, hvor farven i roséen kommer fra en langsom,
naturlig presning. Kun omkring 3% af producenterne laver rosé-champagne med
denne teknik.

750

NV

CHAMPAGNE BRUT 1er CRU LE MESNIL-SUR-OGER MICHEL ROCOURT
Klassisk Blanc de Blanc-champagne fra hjertet af Côte des Blancs.
Laver kun 4000-7000 flasker champagne om året.

600

NV

CHAMPAGNE ’PREMIERE CUVÉE’ REIMS BRUNO PAILLARD
En kompleks, non-vintage cuvée med over tre års sur-lie! Den er et blend af 25
udvalgte årgange siden 1985. De små velintegrerede bobler sørger for livlighed,
lethed og fylde – på én og samme tid.

1200

2009

CHAMPAGNE BRUT 1er CRU VILLERS-MARMERY SADI MALOT
Navngivet ”Sadi” efter den afdøde franske president Sadi Carbot. Dette
familiedrevne champagnehus fra Montagne de Reims har eksisteret i fem
generationer. Ren Blanc de Blancs med masser mineralitet og lime.

1100

MOUSSERENDE
SPANIEN
TYSKLAND

ESPUMOSO BRUT NATURE RUEDA BODEGAS MOCÉN
Ren verdejo, hvor andengæringen foregår på flaske ligesom i Champagne.
Super frugtig og frisk, til dem der ikke er meget for de helt stramme bobler.
- NV Magnum

340

NV

BRUT NATURE CARIÑENA JORDÁN DE ASSO
Macabeo og Chardonnay vinificeret på Champagne-manér af en fransk
ønolog fra Reïms i Champagne. Til den der godt kan lide tørre bobler med
et strejf af frugt og rugbrød?

320

2016

PET’ NAT’ NAHE WEINGUT SINß
Pétillant Naturelle – frisk og tør ufiltreret boblevin modnet på sine egne
gærrester. Perfekt læskende til en varm sommerdag i solen (og alle andre
dage…).

400

NV

650

HVID
FRANKRIG

2015

BOURGOGNE BLANC MÂCONNAIS DEMESSEY
Let fedme, frisk syre, mineralitet, grapefrugt og hvide blomster - på gamle stokke fra
Mâconnais.

440

2017

MÂCON-VILLAGE MÂCONNAIS DOMAINE GUILLOT-BROUX
Biodynamisk chardonnay, seks måneder på brugte fade og seks måneder på
ståltank. Grapefrugt i fyldig form og sprælsk syre med et frækt glimt i øjet.

500

2015

RULLY 1er CRU ’LES cloux’ BOURGOGNE DOMAINE BELLEVILLE
Blød og voluminøs charmeur fra sydøstvendte skråninger i i det nordligste Côte
Chalonnaise. 10-12 måneder på nye og gamle fade.

600

2014

CHASSSGNE-MONTRACHET ’FONTAINE SOT’ BOURGOGNE DEMESSEY
Prinsen af Beaune holder hof! Elegance og finesse indkapslet i frisk og fedmefuld
fadaroma. Har du en smule tålmodighed, venter en smagsoplevelse af
surdej, smør og hasselnødder.
- Fås også i årgang 2013.

950

2017

MEURSAULT ’CUVÉE CHARLES MARXIME’ BOURGOGNE LATOUR GIRAUD
Kompleks symfoni a ristede nødder, blomst og frisk, hvid frugt. Lad dine smagsløg
smøre ind og tag på oplevelse med denne smukke, forførende vin fra Bourgognes
Beverly Hills.

800

2016

POUILLY-FUISSÉ BOURGOGNE DOMAINE FERRET
På med danskeskoene. Den svulstige ballerina fra det sydlige Bourgogne er
både yndefuld og bombastisk. Og så består hun i øvrigt af ren Chardonnay.

750

2017

PINOT BLANC ’KRITT’ ALSACE DOMAINE KREYDENWEISS
Frugt og syre er flot integreret i dette funky alsaciske terroir-mesterværk.
Biodynamien hjælper rødderne dybt ned i den mineralske undergrund, og
12 måneder på små barriques sørger for en let oxidering og smuk gylden kulør.

500

2017

SANCERRE LOIRE LUCIEN CROCHET
Sprød og saftig sauvignon blanc fra det østlige Loire. Er du til stikkelsbær og
hyldeblomst toppet med nyslået græs, er denne vin lige sagen.

550

2017

MORILLON BLANC PAYS D’AUDE JEFF CARREL
Vil du prøve et alternativt take på den klassiske drue, chardonnay?
Jeff Carrel har ladet sine senthøstede druer ramme af ædelråd, så de bliver små,
rynkede og søde, hvorefter vinen gærer helt ud, så han ender ud med en blød, tør og
velafbalanceret vanilje-chardonnay.

400

2017

VIOGNIER RHÔNE MICHEL GASSIER
Ren viognier fra Costières de Nîmes - den absolut sydligste del af Rhône.
Saftig fersken, abrikos og blomster vælter op ad glasset og ned i din hals.

380

HVID
FRANKRIG
TYSKLAND
ITALIEN

2017

’NOSTRE PAÏS’ RHÔNE MICHEL GASSIER
Fuldfed hvidvin skræddersyet af ikke mindre end fem forskellige grønne
druetyper. Vinens fede karakter balanceres af en fint underspillet mineralitet
og en dejlig duft af blomster.

420

2016

CÔTE DU RHÔNE ’DOM. GRAND ROMANE’ GIGONDAS PIERRE
AMADIEU
Under appellationen Gigondas laver man kun rødvin. Men på den bedste mark
har Amadieu-familien clairette-stokke fra 1955. Af druerne produceres stor
vin med fylde og mineralitet. Men skynd dig! De producerer kun 7000 flasker
årligt.

475

2017

RIESLING KABINETT TROCKEN PFALZ WEINGUT PETRI
Som en lang sommeraften. Frisk citrus og livlig frugt som giver lyst til et glas
mere. Seks måneder på så store og gamle fade, at man næsten ikke smager det.

320

2016

RIESLING SPÄTLESE HALBTROCKEN PFALZ WEINGUT PETRI
Høstes sent og lagres ni måneder på gamle fade og ståltank.
Til dig der ikke er vild med de tørre vine. Fusionen af moden lime og pære.

340

2016

RIESLING SPÄTLESE FEINHERB PFALZ WEINGUT PETRI
Ren riesling sent høstet fra gamle stokke, som lagres på egetræsfade og
ståltank.Rig og sødmefuld.

380

2017

RIESLING TROCKEN NAHE WEINGUT SINß
Øst for Mosel og vest for Rheingau ligger Nahe. Weingut Sinß laver vin
med det bedste fra begge verdener: terroirpræg som i Mosel og intensitet som i
Rheingau. Og så har vi slet ikke nævnt mineraliteten…

400

2015

RIESLING RESERVE ’RÖMERBERG’ NAHE WEINGUT SINß
Klassisk kølig Nahe-riesling. Et knivskarpt og spændstigt
enkeltmarkseksemplar af riesling – linedanserbalance mellem mineralitet og
sødme.
- 2015 Magnum Lille produktion forhindrer ikke store flasker…

600

2017

GRAUBURGUNDER TROCKEN NAHE WEINGUT SINß
Grauburgunder, pinot gris, pinot grigio. Kært barn har mange navne, men
druen er den samme. Fräulein Grauburgunder er både frisk, frugtig og
mineralsk.

450

2018

ARNEIS PIEMONTE FRATELLI ANTONIO & RAIMONDO
Roeros flotteste hvidvine laves på druen arneis. Vinen fremstår dejligt
læskende med høj syre og noter af grøn æble, citrus, kamille og tør honning.

320

1200

HVID
SPANIEN

2018

VERDEJO RUEDA BODEGAS MOCÉN
Ren verdejo uden brug af fad. Rund og blød madamme med super aroma af
grøn hø og tropisk frugt.

280

2016

XAREL-LO ’CARGOL TREU VI’ PENEDES ALEMANY Y CORRIO
Naturvin med burgundisk islæt. 12 måneder på fad og amfora giver
kompleksitet og oxidering. Kun 1200 flasker produceres årligt…
ÀNIMA DE RAIMAT COSTERS DEL SEGRE RAIMAT
Chardonnay, xarel-lo og albariño på ståltank. Glem alt om overlagret, spanske
hvidvine – denne bløde og friske hvidvin får din mund til at løbe i vand og
hungre efter mere.

600

SAUVIGNON BLANC MARLBOROUGH SILENI ESTATE
Sommer på flaske. Duft af passionsfrugt og nyslået grønt græs.
Frisk syre med bitter grøn limeskal og syrerige stikkelsbær i eftersmagen.

340

2018

NEW ZEALAND

2018

340

ORANGE
FRANKRIG

2018

’CUVÉE MARGUERITE’ CÔTES CATALANES DOMAINE MATASSA.

550

Super sprød og aromatisk orangevin af en af de helt store naturvinspionerer,
Tom Lubbe, og hans Domaine Matassa. Noter af abrikos, frisk fersken, the,
nødder og blomster. Et sandt mesterværk inden for sin genre.

ROSÉ
FRANKRIG

2016

ROSÉ CÔTE DU RHÔNE ELKJÆR – AMIEL
Funky rosé på blend af grenache, cinsault og carignan med minimalt brug af
sulfitter.

400

2017

’ROMANE MACHOTTE’ GIGONDAS PIERRE AMADIEU
Svulstig power-rosé på grenache, syrah og cinsault. Er du til kraftig frugt er du
havnet på rette sted.

450

2018

COLOMBELLE ’SÉLECTION’ CÔTES DE GASCOGNE PLAIMONT
Let og mineralsk med hint af hindbær og jordbær. En rosé lige i vinkel.

280

2017

L’O ROSÉ CÔTE DU RHÔNE DOMAINE DE JONCIER
Biodynamisk naturrosé med noter af skovjordbær og jordbund.

320

RØD
FRANKRIG

2015

MERCUREY ’CHAMP LADOY’ BOURGOGNE DOMAINE BELLEVILLE
Ultralet, frisk, frugtig og krydret enkeltmarks-pinot noir fra Côte Chalonnaise.
Dejlig blomstret sommervin – drik den til de lette retter, eller lad den stå alene
og vise sin finesse.

550

2014

POMMARD BOURGOGNE DEMESSEY
Rå, rustik og bombastisk. Bondsk når det bedst.
Pinot noir fra Pommard skiller sig ud fra flokken.

850

2012

GEVREY-CHAMBERTIN BOURGOGNE DOMAINE BELLEVILLE
Feminim power pinot med 16 måneder på både ny og gammel eg.
Tannin, frugt og syre i flot balance.

900

2011

VOLNAY 1er CRU BOURGOGNE DEMESSEY
Côte de Beaunes feminine og forførende femme fatale.
Luk øjnene. Duft. Og se om du kan modstå fristelsen!

950

2014

CHAMBOLLE-MUSIGNY BOURGOGNE DOMAINE BELLEVILLE
Intens, mørk og krystalklar klasse-Côtes de Nuits fra Bourgognes højborg.
Vil få dit mundvand til at løbe som en syndflod!

1050

2014

VOSNE-ROMANÉE BOURGOGNE DEMESSEY
Hvis du tror Pinot og bøf kun giver mening på den anden side af Atlanten,
så tager du alvorligt fejl! Lad os introducere dig for den krydrede
fuldblodspinot – Vosne-Romanée!

1100

2017

’LE HAUT DU BOIS DE LEYNES’ BEAUJOLAIS MARC DELIENNE
Flot biodynamisk Beaujolais-Village lavet på ”maceration carbonique”metoden, hvor man undgår presning, og de hele druer fermenterer indefra og
ud. Dette giver en super smooth rødvin uden tanniner.

500

2018

’CUVÉE ROMANISSA’ CÔTES CATALANES DOMAINE MATASSA.

575

Tom Lubbe har skabt mesterværk efter mesterværk af naturvine. Dette
er ingen undtagelse. Super kompleks, dejligt læskende og let – dog
stadig intens. Lavet på 90% grenache catalan og 10% carignan
2017

MAJAS ROUGE CÔTES CATALANES DOMAINE DE MAJAS
En funky, sitrende frisk og frugtenergisk naturvin på 50% grenache og 50%
carignan.

380

RØD
FRANKRIG
ITALIEN

2016

CÔTES DU RHÔNE RHÔNE ELKJÆR – AMIEL
Den danske sommelier Rune Elkjær drømte om at blive vinmager
- nu kan vi smage resultatet af den drøm! 60 år gamle stokke og biodynamiske
principper. Har ligget halvandet år på små fade.

440

2015

’CHAPEAU ROUGE’ RHÔNE ELKJÆR – AMIEL
Produceres kun i de bedste årgange. 2015 var så sandelig én af dem!
Så tæt på naturvin vi kommer uden helt at være det.
Minimalt brug af svovl og kun de naturlige gærceller. Animalsk og mørk.

600

2017

L’O ROUGE RHÔNE DOMAINE DE JONCIER
100% ståltanksgrenache. Fuldmoden brombærmarmelade mixet med syrlige
kirsebær med let viol og duft af pinjetræ.

280

2013

LIRAC ’LE CLASSIQUE’ RHÔNE DOMAINE DE JONCIER
Grenache, syrah, cinsault og carignan. Et traditionelt blend fra det sydlige Rhône.
Mørk og intens vin domineret af mørk frugt, bløde tanniner og let animalske noter.

380

2014

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE RHÔNE DOMAINE LA BARROCHE
En ægte klassiker fra kult-distriktet i hjertet af Rhône. Intens frugt, tobak fra18
måneders fadlagring og en perfekt syrebalance. En stor vin - tro mod sin arv og
sit ophav.

700

1998

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE RHÔNE DOMAINE FONT DE MICHELLE
’Cuvée Etienne Gonnet’ er en topklasse, veludviklet Châteauneuf-du-Pape-vin båret
af bagt, mørk frugt, krydderier og røg - forfinet gennem to årtier.

2016

VACQUEYRAS ’LA GRANGELIERE’ RHÔNE PIERRE AMADIEU
Power, drive & terroir. Tør og fyldig med en blanding af
70 % Grenache & 30 % Syrah.

550

2016

GIGONDAS ’GRAND ROMANE’ RHÔNE PIERRE AMADIEU
Vin på de ældste vinstokke, beliggende på de bedste skråninger, produceret på den
mest berømte vingård. Lavet på Gigondas’ hellige treenighed 65% grenache 20% mourvèdre 15% syrah.

750

2015

ROSSO DI MONTALCINO TOSCANA TENUTA IL POGGIONE
Den prægtige unghest fra Montalcinos bakker giver en opvisning i toscansk
voluminøsitet, frugt og tannin. De 8 måneder på slovenske fade har næppe tøjlet den
endnu.

400

2012

BRUNELLO DI MONTALCINO TOSCANA TENUTA IL POGGIONE
Klassisk Brunello fra klassisk producent. Franceschi-familien etablerede vingården i
1890 og har lavet vin lige siden. De bruger kun store fade, og holder fokus på intens,
moden frugt og velintegrerede tanniner. Hvis Rosso er den balstyriske unghest, er
Brunello helt sikkert den omnipotente fuldblodshingst.

800

2100

RØD

ITALIEN

1995

SOLENGO TOSCANA TENUTA DI ARGIANO
En ’Super Toscaner’ fra allerøverste skuffe! Vinen består af 50 % cabernet
sauvignon, 20% merlot, 20 % syrah og 10 % petit verdot, og med mere end tyve
år på bagen, har den nu fået lov til at folde sig ud som fortjent.

1900

2015

SALICE SALENTINO RISERVA ’LA CARTA’ APULIEN CANDIDO
95% negro amaro og 5% malvasia nera, hengemt på store fade.
Modne mørke bær, kaffe og chokolade. En charmerende og "moderne" vin.

300

2015

BARBERA D’ALBA ’BUTTI’ PIEMONTE TENUTA REVERDITO
Fyldig og koncentreret barbera fra La Morra, lagret på små barriques. Krydret,
frugtig og blomstret samt let syre for at skabe balance.

450

2015

BAROLO ’LA MORRA DI BAROLO’ PIEMONTE TENUTA REVERDITO
Flot, lys Barolo i traditionel La Morra-stil – blomster, let rød frugt og tannin i
lange baner!

500

2007

BARBARESCO ’BORGESE’ PIEMONTE PIERO BUSSO
Et mix af 25-50 år gamle nebbiolo-stokke fra topmarken Albesani i Neive. Har
ligget 18 måneder på store træfade. Masser af struktur, bløde tanniner og
kompleks aroma af mørke bær. Sender dig til tælling.

850

2008

BARBARESCO ’SAN STUNET’ PIEMONTE PIERO BUSSO
Rig, rustik og maskulin Treiso-Barbaresco. 70% store brugte træfade, 30%
barrique – en symfoni af frugt, krydderier og tobak. Kun 4.300 flasker om året!

1100

2012

BARBARESCO ’ALBESANI’ PIEMONTE PIERO BUSSO
Flot, klassisk Barbaresco fra øverste hylde. Tørret kirsebær, roser og lys
lakrids.

750

2009

VENETO ROSSO ’CACRO’ VENETO PICCOLI
Imens cabernet sauvignon modner færdigt, bliver croatina-druerne tørret.
Efterfølgende blandes de og lægges på store franske fade i 3 1⁄2 år.

480

2015

VALPOLICELLA SUPERIORE ’ROCOLO’ VENETO PICCOLI
Håndplukkede corvina, corvinone og rondinella-druer udgør 95% af vinen.
20 dage i fruttaio og fire år på fad giver kompleksitet, struktur og elegance.
Bagt frugt og balsamico overvælder næsen, mens modne kirsebær og hindbær
kærtegner dine smagsløg.
- 2013 Magnum Er en enkelt flaske ikke nok? Hvad så med dobbelt størrelse?

500

AMARONE DELLA VALPOLICELLA ’MONTE LA PARTE’ VENETO
PICCOLI
Moderne enkeltmarks-Amarone. På papiret er Monte la Parte din klassiske
italienske mamma: tør, aldrende, kurvet og voluminøs. Men selv den
smukkeste ungmø bliver misundelig over at opdage at Monte la Parte, bag sine
mørke gardiner, stadig fremstår ung og stram.

650

2010

1050

RØD
SPANIEN

2017

GARNACHA BARRICA CARIÑENA JORDÁN DE ASSO
Ren garnacha, fire måneder på en blanding af fransk og amerikansk eg.
Kirsebær og solbær, samt mineralsk, tør baggrund. En rigtig pleaser.

280

2015

CRIANZA CARIÑENA JORDÁN DE ASSO
Herlig blanding af garnacha, cariñena og cabernet sauvignon med seks måneder på
fad. Lakrids, sherry, eddike, moden frugt og et lille spark af garvesyre.
Tror du på den?

300

2012

RESERVA CARIÑENA JORDÁN DE ASSO
Blanding af tempranillo, syrah og cabernet sauvignon. 12 måneder på fransk
egetræ. Moden vin med kompleks næse af tranebær, brombær, balsamico og
mørkristet toast.

380

2015

LA GARNACHA OLVIDADA ARAGÓN PROYECTO GARNACHAS DE ESPAÑA
Resultatet af et redningsprojekt for at bevare oprindelige garnacha-stokke fra
forsømte, negligerede og glemte marker helt tilbage fra 1940. Mørk og kompleks med
skovbær, kakao og modne tanniner.

400

2014

CRIANZA ’COBRANZA’ CASTILLA Y LEÓN BODEGAS MOCÉN
Spaniens hoveddrue, tempranillo, lagret i 12 måneder på amerikanske fade.
Solmodne kirsebær, beriget af ristet vanilje fra fadet med blød afslutning.

320

2015

CRIANZA ’MATULAN’ RIOJA BODEGAS OBALO
På de højeste skråninger i Rioja dyrker Obalo-huset tempranillo. Stokkene er
30-70 år gamle og den intense frugt tøjles af 12 måneder på franske fade.

320

2018

JOVEN RIBERA DEL DUERO PAGO DE LOS CAPELLANES
Saftig og ungdommelig tempranillo lagret 5 måneder på små barriques og 7 måneder
på ståltank. Forvent friske kirsebær, rosenblade og et let krydret pift.

400

2016

CRIANZA RIBERA DEL DUERO PAGO DE LOS CAPELLANES
Brombær, vanilje, sort peber og læder. En intens og velstruktureret crianza med 12
måneders fadlagring, der stadig holder en spændstig friskhed.

540

2015

RESERVA RIBERA DEL DUERO PAGO DE LOS CAPELLANES
Voldsom og moden frugtkoncentration parret med noter af ristet kaffe, chokolade og
læder danner rammerne om denne komplekse, tanninbårne tempranillo-vin
produceret med høj, høj præcision.

780

2012

RESERVA RIBERA DEL DUERO BODEGAS LEGARIS
Små 170 km nordvest for Madrid håndplukkes en af Spaniens røde favoritter:
tempranillo. Lokalt blot Tinta Fina. Lagres i 12 måneder på nye franske egefade.
Moden kompleksitet, flot frugtsyre og modne tanniner. Læder, lakrids og tørret
frugt.

750
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2016

SPÄTBURGUNDER PFALZ WEINGUT PETRI
Spätburgunder er det tyske navn for pinot noir. Kort tid på små gamle fade.
Mørke kirsebær og varm skovbund, men med en opløftende lethed. Pinot noir i
den lette og nemt tilgængelige ende. Nydes bedst med hovedet let bagover og i
store slurke.

340

2014

SPÄTBURGUNDER RESERVE ’ROSENBERG’ NAHE WEINGUT SINß
Kompleks sydvest-tysker med elegance og kant.
Modne hindbær og jordbær med terroirprægede undertoner.
Bevæbn dig med lidt tålmodighed og et stort glas. Du belønnes!
- 2014 Magnum Eller prøv den perfekt modnede vin på magnumflaske!

650

2016

PINOT NOIR THERMENREGION WEINGUT DOPLER
Østrigsk pinot noir lagret 12 måneder på både stål og fad.
Charmerende blød frugt og blomst samt let rustikke toner af stald og jordbund.

380

2014

PINOT NOIR RESERVA THERMENREGION WEINGUT DOPLER
Gamle pinot noir-vinstokke og16 måneder på små barriques.
Stor duft af kirsebær, stald og varm skovbund. Kompakt og koncentreret
smag.

580

2016

ST. LAURENT THERMENREGION WEINGUT DOPLER
Vi sammenligner den ofte med pinot noir, men St. Laurent er helt sin egen.
Let, frisk og saftig, men samtidig mørk, urtet og rustik.

380

2016

ZWEIGELT KAMPTALL WEINGUT MALINGA
En saftig og let tilgængelig naturvin fra det nordlige Østrig. Er du ikke så
erfaren med naturvin, er dette en glimrende måde at starte på.

400

2016

ZINFANDEL ’OLD VINE’ LODI, CA. BRAZIN
Kølig, krydret og frisk Lodi-zinfandel. Blød og frugtig bærsymfoni,
kærtegnet af Stillehavets kølende effekt.

500

2013

’SYRACHE’ SANTA BARBARA COUNTY, CA. AMPELOS CELLARS
Den danske vinproducent Peter Work dyrker vinen efter økologiske og
biodynamiske principper, druerne håndhøstes og sorteres allerede ude i
marken.17 måneder på fad giver modne brombær og våd tobak. Vinen hverken
filtreres eller klares - så hold glasset op mod lyset og se den skønne farve.

750

2016

PINOT NOIR SANTA RITA HILLS, CA. AMPELOS CELLARS
”I am NOT drinking any fucking merlot” er tanken bag Peter Works pinot noir.
14 måneder på fad giver bløde tanniner med en snert af tobak og chokolade i
næsen – ikke for sjov at vi faldt pladask for denne vin!

700

1350
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2016

SYRAH COLUMBIA VALLEY, WASHINGTON ST. CHATEAU STE. MICHELLE
99% Syrah, 1% Viognier, 18 måneder på franske og amerikanske
fade. Blød, bagt frugt, chokolade og kaffe samt et let urtet præg. Ren nydelse!

525

2016

CABERNET SAUVIGNON SONOMA, CA. FRANCIS FORD COPPOLA
Dejlig, fyldig californisk blåbærsbombardement fulgt til dørs af bagte blommer,
varme krydderier og næsten 15% alkohol. Hvis ikke denne vin kan varme dig op og
give dig røde kinder, er der intet der kan…

650

2016

PINOT NOIR ’THE PLATEAU’ HAWKE’S BAY SILENI ESTATE
Enkeltmarks pinot fra de bedste parceller på ”The Plateau”. Klimaet er køligt,
høstudbyttet er lavt, og resultatet er blødt og fyldigt. Domineret af mørke bær
og grønne urter, med et strejf af fad.

480

SØDE VINE
ITALIEN
PORTUGAL
FRANKRIG

2015

RECIOTO DELLA VALPOLICELLA VENETO CANTINA DI NEGRAR
Den søde udgave af Amarone lavet primært på corvina-druer.
Sød og lækker med mørke bær og frisk syre – næsten portvins-agtig.

495

NV

10 YEAR OLD TAWNY PORTO KOPKE
Uspecificerede druer, da det er en blanding af forskellige fade, med forskellig alder.
Nødder og rosiner, sød med rensende alkohol i slutningen. Ungdommelig.

525

NV

10 YEARD OLD WHITE TAWNY PORTO KOPKE
Uspecificerede druer, da det er en blanding af forskellige fade, med forskellig alder.
Tørrede lyse frugter, karamel, kaffebønne og abrikos.

525

2016

SAUTERNES BORDEAUX CHÂTEAU DU MAYNE
Klassisk og flot nuanceret Sauternes med noter af nødder, abrikos og honning – lavet
på 80 % semillon, 10 % sauvignon blanc og 10 % muscadelle.

780

