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 GRANDE RESERVE
En spændende vin, som
25% Pinot Meunier fra
Champagnen er lageret
bliver degorgeret.

750

2010

CHAMPAGNE ’BACCHUS’ MONTIGNY-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’ MONTIGNY CHARLIER & FILS
Lavet på saignée-metoden, hvor farven i roséen kommer fra en
langsom,
naturlig presning. Kun omkring 3% af producenterne laver roséchampagne 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

AŸ ROGER BRUN
er lavet på 50% Pinot Noir, 25% Chadonnay og
Aÿ.
på stålfade - og ligger minimum 3 år før den

MOUSSERENDE
SPANIEN

NV

ITALIEN

NV

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

PIGNOLETTO FRIZZANTE SECCO EMILIA-ROMAGNA ZANASI
For foden af bjergene omkring byen Modena produceres denne lækre
mousserende vin på druen Pignoletto. Vinen præsenterer sig med en
dejlig frugtig duft, der forenes smukt med syren og den
underliggende sødme, vinen bringer over tungen.

340

650

HVID
FRANKRIG

2015

BOURGOGNE BLANC BOURGOGNE
DEMESSEY
Elegant Chardonnay fra de gyldne skråninger i nordlige Bourgogne,
Côte-d’Or og Chablis. Fremragende balance mellem mineralitet, frugt
og fad.

460

2017

MÂCON-VILLAGE BOURGOGNE 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

2017

RULLY ’LES SAINT JACQUES’ BOURGOGNE MAISON ALBERT SOUNIT
Den danske vinmager Knud Kjellerup producerer smukke vine i Rully –
dette er bestemt en af de mere elegante af slagsen. Smørfed med en
velintegreret syre og noter, der peger mod friske nødder, pomelo,
sesam og så selvfølgelig Les Saint Jacques-markens flotte terroir.

650

2013

CHASSAGNE-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.

900

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

2015

CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU BOURGOGNE BOUCHARD PÈRE & FILS
Cote-d’Or: Toppen af hvidvin, over hvor som helst i verden. En
meget mineralsk og rank vin med tæt og rig frugt fra toppen af
Grand Cru-marken Corton. I de kolde årgange kan vinene fra CortonCharlemagne virke syrlige og skarpe, men dette gælder ikke årgang
’15. Vinen er generøs og åben – de måtte sågar høste den tidligt
for at bevare den flotte syre.
- Bæredygtigt certificeret fra og med årgang 2015.

2015

ARBOIS BLANC CHARDONNAY JURA DOMAINE ROLET
Flot økologisk konstrueret Chardonnay fra det nordlige Jura. Smagen
driver tankerne mod Bourgogne med den elegante mineralitet og det
tydelige fadpræg.
Over næsen er man dog ikke i tvivl om vinens sande ophav.

460

2018

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.

600

2700

HVID
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 vaniljeChardonnay.

400

2017

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

380

2018

’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

ØSTRIG

2016

CHARDONNAY KAMPTAL MATTHIAS WARNUNG
Kæmpe optursvin fra Kamptal I det nordøstlige Østrig. Vinen har
lagret sur-lie, hvilket giver et flot gæret stil som vinene fra
Sancerre og Pouilly-Fumé. Let hvid frugt af udtryk med noter af
citronskal, croissant og friske urter. Vinen har en utrolig syre
med et lille kalket og salt touch.

520

TYSKLAND

2020

GRAUBURGUNDER & JOHANNITER ’ZERO S’ RHEINHESSEN WEINGUT GUSTAVSHOF
Biodynamisk, usvovlet og Demeter certificeret. Let frisk spændstig
tysker, med et moderne, mostet, tørt udtryk af pære og citrus.

300

2018

RIESLING TROCKEN ’RÜDESHEIMER MAGDALENENKREUZ’ RHEINGAU WEINGUT LEITZ
Sitrende frisk enkeltmarksriesling klassificeret Erste Lage, som
svarer til Premier Cru. Flintet mineralitet, citrusskal, en let
note af syren og en dejligt prikkende syre.

400

2015

RIESLING RESERVE ’RÖMERBERG’ NAHE WEINGUT SINß
Et knivskarpt og spændstigt enkeltmarkseksemplar af Riesling –
super balance mellem mineralitet og sødme.

600

1985

RIESLING ’ERDENER TREPPCHEN KABINETT HALBTROCKEN’ MOSEL B. JAKOBY
Flot Riesling, der i den grad stadig er i live. En kompleks
sammensætning af frisk limeskal, pære, akacie og de lettere
mineralske noter som flint og brændt gummi.

650

2019

WEISSBURGUNDER PFALZ WEINGUT GABEL
Et fantastisk eksempel på, hvorfor Pinot Blanc er så populær i
dette hjørne af vinverdenen. En duft af letristet sesam samt en
sprød og frugtig syre, der ikke virker svirpende, men derimod
imødekommende og forfriskende.

340

FRANKRIG

2017

HVID
PECORINO ABRUZZO TORRE DEI BEATI
For få år siden var den fine druesort Pecorino næsten uddød,
men i dag er den en af Abruzzo's mest celebre – smag, og du vil
forstå hvorfor. Et fyrværkeri af krydret frugt og florale
noter kombineret med frisk syre og en behagelig tørhed.

440

2018

LOST UNDER HEAVEN MONTEPULCIANO THE JUICE ASYLUM
100% Chardonnay med 5 dages maceration samt 12 måneders lagring
på barriques med ”flor”. Vinen giver et behageligt, gult
frugtudtryk med et lettere fermenteret præg og tydelige noter
af ”flor”-metoden.

600

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…

540

2017

COSMIC BLANCO, PENEDES PARES BALTA
Spændstig sprælsk hvidvin lavet på Xarel-Lo og Sauvignon Blanc.
Biodynamisk dyrket og med duft af hvide blomster, citrus og med
en fyldig lang klang. Dyrket højst oppe i Penedes, tæt på
stjernerne, deraf navnet.

390

2019

RIJOA BLANCO RIJOA GOMEZ CRUZADO
Det stolte gamle vinhus er med 140 års historie en af
bannerførerne for den stolte Rijoa stil. De høre hjemme i byen
Haro og denne blanco er lavet på 85% Viura og 15% Tempranillo
Blanc. Svulstig med præg af cremet pære.

290

2018

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.

340

USA

2017

‘AVNI’ CHARDONNAY WILLAMETTE VALLEY, OREGON LINGUA FRANCA
Med en fortid i intet mindre end Dom. de la Romanée Conti, Dom.
Dujac og Dom. Des Comte Lafon, er winemaker Larry Stone vendt
tilbage til The States – og selvfølgelig til det Bourgognesammenlignede område, Oregon. Vinen står krystalklart i glasset med
mineralitet og fad som var vi i Côte d’Or. Frugten fremstår en
lillesmule mere tropisk – dog uden at blive vulgært.

700

SYDAFRIKA

2018

EL BANDITO CORTEZ SWARTLAND TESTALONGA
Craig Hawkings er efterhånden på alles læber i vinbranchen.
Beliggende i et vinmæssigt meget konservativt land, bryder han med
normerne og går sin egen vej. Naturvin er omsider begyndt at slå
igennem i Sydafrika, og det kan Craig og Carla Hawkings stå til
takke for. Vinen er et knivskarpt eksempel på Chenin Blanc med en
noter af æbleskal, fersken, skaldyr og krudt.

600

ITALIEN

2017

SPANIEN

HVID
AUSTRALIEN

2016

CHARDONNAY PYRENEES, VICTORIA TOURNON, M. CHAPOUTIER
Glem alt om overfadet Chardonnay… Jovist, vi leger med en fyldig
fætter her, men den franske og velansete vinmager, Michel
Chapoutier, har forsøgt at holde stilen mere ren og mineralsk – dog
stadig med et tydeligt touch af egefad.

600

NEW ZEALAND

2019

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.

360

ORANGE
ITALIEN

2018

BIANCOFONGOLI UMBRIEN AZIENDA FONGOLI
Ganske let for sin genre, men ikke uden karakter. Vi leger her med
en orangevin i den mere let tilgængelige stil (kun 7 dages
maceration) – stadig med de klassiske kendetegn som mandarin, hvid
te og fersken.

380

SPANIEN

2018

ENROSADO MANCHUELA ALTO LANDON
Borderline orange/rosé… Vinen er produceret på druen Grenache Gris,
som hverken er grøn eller blå, men lige midt imellem. Der dannes
altså en sart rosa tone kombineret med et orange skær - så kan du
selv vælge. Vinen er blomstret med saftige frugttoner. Høj, høj
bællefaktor.

380

ROSÉ
TYSKLAND

2017

ROSÉ RESERVE PFALZ BIETIGHÖFER
Funky fætter fra det sydvesttyske. Et blend på Spätburgunder og
Pinotage (ja, du læste rigtigt). Næsten ”Blanc de Blancs”, mild
frugt, saftig syre, let cremet og simpelthen bare dejlig.

360

FRANKRIG

2018

COLOMBELLE ’SÉLECTION’ CÔTES DE GASCOGNE PLAIMONT
Let og mineralsk med hint af hindbær og jordbær. En rosé efter
klassisk, sydfransk opskrift.

280

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.

800

2014

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

1050

2015

LE CORTON GRAND CRU BOURGOGNE BOUCHARD PÈRE & FILS
Stor vin med fylde, saft og kraft. På grund af den varme årgang
er stilen mere afrundet end sædvanligt – hindbær, blomme,
orangeskal, underskov og en flot mineralitet er altsammet rammet
ind i en perfekt syrebalance og faste tanniner.
Lad dig væbne med tålmodighed – inden længe buldrer en smuk
bouquet ud af glasset.

2200

2017

BROUILLY PIERREUX BEAUJOLAIS VILLAGE MARC DELIENNE
Forførende, frisk og spændende biodynamisk Beaujolais. Kan
drikkes i store slurke, men vinder også yderligere kompleksitet,
hvis du har en kende tålmodighed (selvom det kan være svært).

500

2014

SAINT-EMILION GRAND CRU BORDEAUX CHÂTEAU ROC ST. MICHEL
Klassisk og elegant højrebreds-Bordeaux. Stor, mørk
frugtkoncentration der ikke prøver at skjule de 18 måneder på
egefade. Vinen byder også på en utroligt rig bouquet, der kun
bliver flottere og flottere som den får lov at stå i glasset.

520

2004

PAUILLAC (GRAND CRU CLASSÉ) BORDEAUX CHÂTEAU PONTET-CANET
Årgang 2004 er husets første øko/bio-klassificerede årgang. Med en
energi og en lidenskab, som man kun kan fatte, hvis man oplever
den, har de vist, at man ikke behøver forgribe sig på naturen for
at skabe vine i verdensklasse.

3000

1600

1997

HAUT-MÉDOC BORDEAUX CHÂTEAU LE SOULEY STAINTE-CROIX
Huset bruger gennemsnitligt 30 år gamle stokke til deres vine.
Kombineret med 12 måneder på små barriques skabes en solid,
rustik og kraftig vin i Saint-Estephé-stil.

2018

’CUVÉE ROMANISSA’ CÔTES CATALANES DOMAINE MATASSA.
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

650

2018

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

380

RØD
FRANKRIG
DANMARK

2017

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

2017

CÔTES DU RHÔNE ’CHAPEAU ROUGE’ RHÔNE ELKJÆR – AMIEL
Så tæt på naturvin vi kommer uden helt at være det.
Minimalt brug af svovl og kun de naturlige gærceller. Animalsk og
mørkfrugtet.

600

2017

L’O ROUGE RHÔNE DOMAINE DE JONCIER
100% ståltanksgrenache. Kompot på syrlige kirsebær og pinjekærner.

280

2015

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-duPape-vin båret af bagt, mørk frugt, krydderier og røg - forfinet
gennem to årtier.

2017

VACQUEYRAZ ’FRUIT SAUVAGE’ RHÔNE CLOS DE CAVEAU
Fra øko-markerne, der støder op til Le Clos de Caveau i hjertet af
Vacqueyras. Vinen byder på indtagende aromaer af mørk bærfrugt med
fine nuancer af blomme, sveske, mokka og et strejf af sort peber.

520

2015

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

2018

FRÜHBURGUNDER, MØN, HJELM VINGÅRD
Syd for Stege lige ved Rystebæk ligger Jørgen Teik Hansen smukt med
udsigt over vandet. Vi er ikke langt fra Møns Klint så du vinder
ikke Jeopardy ved at gætte der er meget kalk og kridt i jorden.
Smuk feminin vin. Nær beslægtet med Pinot Noir, saftig og let. Igen
brug af sprøjtegift, i stedet bruger Jørgen primært brændenælder og
bagepulver. Vi har ikke så mangle flasker, så skynd jer at få
oplevelsen.

700

2100

RØD
ITALIEN

2018

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

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 endelig fået lov til at
folde sig ud som fortjent.

1900

2018

’IL TERZO GRADO’ MONTEPULCIANO THE JUICE ASYLUM
En super charmerende og læskende naturvin fra Montepulciano, lavet
på 90% Sangiovese med de sidste 10% fordelt på Merlot og Trebbiano.
Vinen er let og frisk med en dejlig fylde og flot frugtet og urtet
smag.
Alessio Guido er manden bag projektet, der i forvejen er en stor
kanon med mere klassiske Montepulciano-vine.
Tanken bag ”The Juice Asylum” er at producere flotte (men
utraditionelle) vine fra Montepulciano med en bæredygtig ”handsoff-tankegang”.

500

2016

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

500

2015

BAROLO CASTIGLIONE FALLETTO PIEMONTE BROVIA
Flot, old school og intens Barolo af selveste Brovia. Vinen er
lagret på store gamle fade for ikke at overdøve frugten og
Castiglione Fallettos komplekse terroir, hvilket er med til at
skabe en vanvittig flot balance mellem elegance og struktur.
Et pragteksemplar af en Barolo!

820

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!

900

ITALIEN
SPANIEN

RØD

<

2009

BARBARESCO ’ALBESANI’ PIEMONTE PIERO BUSSO
Smuk, klassisk Barbaresco fra øverste hylde. Tørret kirsebær, roser
og lys lakrids.
Perfekt balanceret enkeltmarks-Barbaresco – desværre kun i få
mængder…

480

1998

MONTIANO LAZIO AZIENDA FALESCO
Italiensk fuldblodsmerlot i sin bedste alder fra en lille
familieejet vingård i Montecchio. Markerne ligger lige på den anden
side af Tiberen (i Lazio), der skal krydses for at komme til gården
i Umbrien. Er du til tobak, tørret mørk frugt og bitter chokolade,
er denne vin lige sagen.

1500

2017

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

280

2015

CRIANZA CARIÑENA JORDÁN DE ASSO
Herlig blanding af Garnacha, Cariñena og Cabernet Sauvignon med
seks måneder på nye fade. 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.
- 2010 MAGNUM

380

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

2017

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

2015

’EL NOGAL’ RIBERA DEL DUERO PAGO DE LOS CAPELLANES
Tempranillo fra allerøverste hylde! En kæmpe vin fra et mikro
parcel af Pago de los Capellanes’ topmark El Picon. Druerne høstes
næsten overmodne, så de kan modstå de 22 måneder på nye franske
egefade. Vinen nærmest eksploderer op i hovedet på en med Amarenakirsebær, blommer og kaffe, efterfuldt af en smuk vanilje/rosenfinish. Alt sammen indpakket i afrundede tanniner. Vinen kan ligge
mange år endnu, men præsterer fremragende nu (så hvorfor vente?).

740

1000

RØD
SPANIEN

2018

SYRAH CASTILLA LA MANCHA TERRA LINDA
”Rød grød med fløde…”. En ultramørk og tung Syrah fra det indre
Spanien. Intens smag af jordbær og blommer, med en behagelig krydret
finish af vanilje, chokolade og tobak.

300

TYSKLAND

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

2018

SPÄTBURGUNDER RHEINHESSEN WEINGUT GUSTAVSHOF
Biodynamisk Demeter certificeret tysker. Tæt fyldig Spätburgunder
med et venligt skovbundsunivers. Nem drikkelig og med et hint af
mørk chokolade.

310

2016

SPÄTBURGUNDER PFALZ WEINGUT BIETIGHÖFER
Klart inspireret af Bourgogne, nok særligt Côte de Nuits. Masser af
tanniner det giver en flot kraftig karakter. Lak og læder i
særklasse og en stor oplevelse. Økologisk.

325

2015

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

1350

ØSTRIG

2017

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

2015

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

2017

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 KAMPTAL 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 (uden det bliver kedeligt..).

400

RØD
AUSTRALIEN
USA

2010

SHIRAZ McLAREN VALE PIRRAMIMMA ESTATE
En fuldblodsshiraz fra en af de ældste vingårde i McLaren Vale.
Blomme, mørke kirsebær og solbær udgør en flot dyb og fyldig
frugtpallette, der følges til dørs af kaffenoter, vanilje, ristet
kokos og chokolade.

650

2010

PETIT VERDOT McLAREN VALE PIRRAMIMMA ESTATE
Petit Verdot er måske mest kendt som en krydderidrue i Bordeaux. Men
undervurder den ikke… Dyrkes den ordentligt, står den super skarpt.
Vanvittig mørk og intens frugt, blomster samt en dejlig toastet smag
fra de 100% nye barriques. Geoff Johnston var den første til at dyrke
Petit Verdot i Australien tilbage i 1983 – vinen betragtes i dag som
én af verdens bedste single-Petit-Verdot-vine(!).

700

2017

’AVNI’ PINO NOIR WILLAMETTE VALLEY, OREGON LINGUA FRANCA
Med en fortid i intet mindre end Dom. de la Romanée Conti, Dom.
Dujac og Dom. Des Comte Lafon, er winemaker Larry Stone vendt
tilbage til The States – og selvfølgelig til det Bourgognesammenlignede område, Oregon. Vinen byder på masser af ren frugt og
finesse med et leturtet touch, som danser hen over tungen.

700

2017

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

500

2013

’SYRACHE’ SANTA BARBARA COUNTY, CALIFORNIEN AMPELOS CELLARS
Den danske vinproducent Peter Work dyrker vinen efter økologiske og
biodynamiske principper, druerne håndhøstes og sorteres allerede
ude i marken. Syrah og Grenache, 17 måneder på fad og en perfekt
rustik blanding af brombærsmag og tobak. Vinen hverken filtreres
eller klares - så hold glasset op mod lyset og se den skønne farve.

750

2016

PINOT NOIR SANTA RITA HILLS, CALIFORNIEN 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

2016

CABERNET SAUVIGNON SONOMA, CALIFORNIEN FRANCIS FORD COPPOLA
’Director’s Cut”: Dejlig, fyldig californisk blåbærbombardement
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

SØDE VINE
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

PORTUGAL

NV

10 years old TAWNY PORTO KOPKE
Uspecificerede druer, da det er en blanding af forskellige fade,
med forskellig alder. Nødder, rosiner og sød med rensende alkohol i
afslutningen.

525

FRANKRIG

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

NV

PINEAU DES CHARENTES COGNAC PIERRE FERRAND
Delikat blend på 20% færdigudviklet cognac og 80% druemost af Ugni
Blanc-druen. Aroma af karamelliseret cognac og en smag af
vaniljepocheret pære.

525

1976

RIESLING AUSLESE ’ERDENER TREPPCHEN’ MOSEL B. JAKOBY
Karamelliseret hyben, kumquat, melon og honning – gammel tysk
riesling, når det er bedst, fra en af områdets bedste årgange
nogensinde.

900

1982

RIESLING AUSLESE ’ERDENER TREPPCHEN BUßLAY KERNER’ MOSEL B. JAKOBY
Ren og frisk i stilen med noter af ananas og melon med stadig
levende frugtsyre og petroleum.

TYSKLAND

ITALIEN

2015

650

