Vinkort

Before dinner drinks
		

		

Jodhpur Gin & tonic

Jodhpur gin er en meget aromatisk gin
med “strejf” af vilde bær, pineharpiks og
aromatiske urter. Blød og fyldig smag,
rundet af med enebær, koriander og
krydderier.

49,-

Vælg mellem
nedenstående tonicvand:

		Dry bitter tonic

Den bitre smag kommer fra quinine, som udvindes fra barken af
cinchona træet, som hovedsagligt gror i Sydamerika. Fantastisk
ledsager til gin.

		Italien Limonata tonic

Lemon fra de bedste sicillianske lemonfrugter, giver den typiske rige
”middelhavssmag”. Du kan drikke den rent, eller den kan være lige
det du står og mangler til din næste cocktail.

		

Aperol “Spritz”

Aperol med danskvand og mousserende vin.

49,-

Hvidvine

Minini

Pinot Grigio, Italien

Denne Pinot Grigio vil forbløffe dig med sin elegante og moderne stil.
Farven er lys strågul med grønne reflekser. Vinen har en vinøs, delikat og
frugtholdig aroma og en frisk og vedvarende smag.

Hunter’s Creek

Chardonnay, Australien

Chardonnay kendes fra stort set alle vinproducerende områder i verden
og er blandt de mest efterspurgte. De fuldmodne druer giver her en aromatisk hvidvin med en lækker aroma af tropisk frugt. Vinen er ganske fyldig og kombinerer elegant den bløde fylde med et flot, frisk pift af citrus.

Hans Baer

Restauranten anbefaler

Riesling, Rheinhessen, Tyskland

Bouquetten er ganske diskret og frisk, men klart drevet af frugt med
præcise noter af hvide ferskner, mirabeller og hints af lime og frisk kiwi.
Smagen er saftig og blød med masser af hvid fersken, gule æbler og stenfrugter, velafbalanceret med stor friskhed og vitalitet, som er så typisk for
Rieslings kendetegn.

Heritage Rosé

Rosévine

Patriarche - Vin de France, Frankrig

Heritage Rosé Vin de France er en herlig rosévin med delikate bær i
aromaen. Smagen er perfekt afbalanceret og aromatisk med en frisk og
frugtagtig afslutning.

Vino Rosato

Minini, Italien

Vino Rosato er lavet af en kombination af druer fra det centrale Italien og
Sicilien og har en perfekt kombination af friskhed og karakter. Vinen har
en intens farve og en fyldig og frugtagtig smag med strejf af blomster.

pr. glas   /   1/1 fl.

229,-

49,- / 199,-

219,-

pr. glas   /   1/1 fl.

219,-

49,- / 199,-

Rødvine

Château des Alouettes

pr. glas   /   1/1 fl.

Costières de Nîmes, Frankrig

Farven er glødende dybrød og aromaen er kraftfuld med violette og røde
frugter samt laurbær. Smagen er frugtagtig og fyldig med en særdeles velafbalanceret blød eftersmag.

Restauranten anbefaler
	Tenuta Curezza
Primitivo, Italien

En mørk, tæt og blød vin og drikkevenlig smagsstil, hvor frugten fremstår
moden og drueidentiteten er bevaret, afsluttet af en fyldig og fløjlsblød
afslutning.

Cà del Toma

Valpolicella Ripasso, Italien

Vinen fremtræder med en flot, dyb, rubinrød farve og en markant delikat
bouquet, med flot præg af modne frugter og krydderier. Smagen er vedvarende med en fløjlsblød struktur og god balance mellem frugt og tannin.

	Il Faggio

Montepulciano d´Abruzzo DOC, Italien

Vinen har en dyb rubinrød farve. Aromaen er fyldt med mørke frugter,
blommer, chokolade, kirsebær og strejf af mokka. Smagen er blød og fyldig, kirsebær, chokolade og kaffe tonerne bliver fremhævet, som ledsages
af bløde modne tanniner. Eftersmagen er blød og har længde.

219,-

279,-

299,-

49,- / 199,-

Whinfield Estate

249,-

Millstream

219,-

Zinfandel, Californien

Whinfield Estate Zinfandel er medium fyldig, rig på aroma af brombær og
ribs, med et strejf af krydderier. Den frugtfyldte bærsmag og sorte peber
trænger igennem i den lange eftersmag.

Shiraz/Viognier, Sydafrika

De forførende krydrede noter af Shiraz spiller harmonisk sammen med
de violette undertoner fra Viognier og kulminerer i en skøn overflod af
smagsindtryk.

Rødvine

1/1 fl.

		

Zin-Phomaniac

379,-

		

Ca’Linverno

349,-

Lodi Zinfandel - Old Vine, Californien

Zin-Phomaniac produceres af og for Zinfandelelskere, der
tørster efter den berusende aroma og varme som Zinfandel
druen frembringer. Med fristende aromaer af mørke kirsebær, brombær og krydderier er Zin-Phomaniac en kompleks
og fyldig vin med saftig, ligefrem smag af modne blå-lilla frugter og mørk halvsød chokolade. Et kys af vanilje og et strejf
af brunt bagekrydderi tilføjer dybde til den lange, tilfredsstillende mundfølelese. Tag blot et enkelt nip og du ved, at ”Life
is hell, without Zinfandel”...

Veronese Rosso, Italien

Druerne forbliver på stokkene indtil efterårets tåger ruller
ind over markerne og druerne er mættet af aromaer og smagstoffer. Druerne håndplukkes i slutningen af oktober og lufttørres herefter i 20-30 dage hvorved vægten falder 10-20 %.
Vinen har en intens rød farve og aromaer af modne kirsebær
og blåbær sammen med krydrede noter af peber og læder. Intens karakter med masser af frugt og velintegrerede tanniner.

