
VINKORT



HVIDVINE
Chardonnay ..........................................................................................................kr. 219,-
Keystone, Californien, USA 
Det californiske klima er velkendt for varme, tørre dage og kølige, svale nætter. 
Med andre ord særdeles gunstige forhold for en langsom og kompleks modning 
af den berømte Chardonnaydrue kendt fra de langt dyrere hvide Bourgogner i 
Frankrig. Keystone er en klassisk “Californian Chardonnay” med god struktur 
samt fi ne frugtige toner à la fersken, abrikos og appelsinskal.

Chardonnay Reserva Cuvée Colchagua ......................................................kr. 299,-
Casa Silva, Colchagua Valley, Chile 
Chardonnay fra Casa Silva er en fl ot hvidvin med let grønlig farve. Den har en 
typisk aroma med mindelser af modne bananer og delikat vanilje fra lagringen. 
Vinen har en exceptionel balance, med god frugtrig fylde.

Pinot Blanc ...........................................................................................................kr. 319,-
Trimbach, Alsace, Frankrig 
Trimbachs vine er velrenommerede verden over for deres forskelligartede fi n-
hed, deres tørre karakter og exceptionelle og bemærkelsesværdig syrlighed, der 
kommer fra frugten, og som giver dem den friskhed, den fi nesse og den elegan-
ce, som kun få vinhuse kan leverer. Pinot Blanc er altid en fryd for ganen. Den er 
frisk og tør, har god balance og viser sig smidig og læskende.

ROSÉVINE
Baron Charcot Rosé ...........................................................................................kr. 219,-
Vignerons du Narbonnais, Vin de Pays d’Oc, Frankrig 
Baron Charcot serien laves af kooperativet Caves Languedoc under navnet Vig-
nerons du Narbonnais. Kooperativet der er etableret i 1936 råder idag over 2500 
hektar vinmarker i Midi., fordelt på 330 vinbønder. Frisk, laksefarvet rosé lavet 
på de sydfranske druer Grenache, Syrah, Carignan og Cinsault. En elegant og 
harmonisk rosé med frugtig dominans à la røde skovbær.

Pico de Aneto Rosé ............................................................................................kr. 219,-
Bodega Pirineos, Somontano, Spanien 
Rosévinen Pico Aneto er lavet på de kendte Tempranillo og Cabernet Sauvignon-
druer. Blandingen kunne give en frugtrig og intens mørk rødvin, men når hensig-
ten er at lave en rosévin sorteres drueskallerne fra mosten efter kort tid, inden 
der trækkes for meget farve ud. Smagen er sødmefuld, aromatisk og ikke til at 
stå for. En lækker sødmefuld og meget anvendelig frugtbombe.



RØDVINE
Zinfandel ...............................................................................................................kr. 219,-
Bear Creek, Californien, USA 
I solrige Californien opnår Zinfandeldruen fuld modenhed. Bear Creek er en 
mørk og kraftig rødvin med saftig charme og imødekommenhed. Smagsnoterne 
går i retning af sødmefyldte blommer, svesker, rosiner, peber og kanel. En blød 
og venlig rødvin med masser af varme og charme.

Zinfandel ...............................................................................................................kr. 329,-
Sebastiani, Californien, USA 
Et af Sonomas vinøse adelsmærker er druen Zinfandel. Det er fra denne del af 
Californien de bedste Zinfandelvine produceres. Druens let identifi cerbare sær-
kende er den store og brede, nærmest fl æskede druesødme. Duften af modne 
blommer og svesker er fulgt op af delikat sødmefuld smag godt indpakket af 
milde og harmoniske tanniner.

Campolieti Valpolicella RIpasso Classico Superiore ..............................kr. 299,-
Luigi Righetti, Veneto, Italien
Druerne er de lokale Corvina, Rondinella samt Molinara. Vinen er lavet efter den 
traditionelle “Ripassometode”, med anden gæring på store amaronefade. Re-
sultatet er en rig og frugtig sag med runde bløde tanniner og komplekse toner á 
la mandel, kirsebær samt et fi nt krydderi fra fadlagringen.

Familiae Primitivo di Manduria .....................................................................kr. 349,-
A6Mani, Apulien, Italien
Vinen er lavet 100 % på Primitivo, som kommer fra vinmarker i Troncarea og 
Mesola delle Volpi og San Marzano. Primitivo di Manduria har en mørk, dyb, rød 
farve med violet skær. I bouqueten fi nder man modne kirsebær, blommer samt 
fi ne noter af kakao og vanilje. Vinen har en fl øjlsblød tekstur og en lang sødme-
fuld krydret eftersmag.

Cabernet Sauvignon Reserva Cuvée Colchagua ......................................kr. 299,-
Casa Silva, Colchagua Valley, Chile
Cabernet Sauvignon modner fantastisk godt i Colchagua dalen. Reservaudgaven 
af denne drue er en god fyldig vin med en intens farve og fl ot bouquet. Modne 
og rige smagsoplevelser af sorte bær samt lakrids fylder hele munden. Den fl ot 
integrerede søde tannin fra træet giver vinen en god balance.

Geol       ..................................................................................................................kr. 499,-
Tomàs Cusiné, Costers del Segre, Spanien
Indtil videre er vinen Geol stjernen hos Tomàs Cusiné. Geol er merlotbaseret 
men suppleret af lidt Cabernet Sauvignon. Vinen gærer på franske barriques 
med løbende nænsom battonage (omrøring af fadene). Enorm krop og ”Pomerol-
agtig” fylde. Bouquet’en er mættet med kirsebær, ristede noter og kaffe. Fløjls-
blød fylde med god stuktur – en jernnæve i fjølshandsker.


