VINKORT
HVIDVINE

GL

FL

Coreto Blanco

185

Chardonnay ”Mannara”

225

DFJ Vinhos, Lisboa
Druer: Fernão Pires, Arinto, Chardonnay
Flot klar gylden farve i glasset. Aroma og smag
af annanas, æble, grapefrugt og citrus

Mondo den Vino Sicilia
Drue: 100% Chardonnay
Indtagende aroma, med noter af pære,
fersken, abrikos og eksotiske frugter

Soave classico lovatti

69 225

Chardonny piave DOC

69 249

Venedig, velkendt vin, fyldig, ren og tør vin

La Marca området , adelig vin fra treviso,
let aromatisk, korngul til svag grønlig kulør,
herlig tør smag

Pinot Grigio

Corte Majoli, Veneto.
Drue: 100% Pinot Grigio
Duften er let krydret, smagen ret kraftig af en
hvidvin, med masser af tyngde og cremet fylde

Verdicchio dei castelli di jesi
Marche, �ot grøn kulør, intens og duftende
bouquet meget smagsfyldt

Greco di Tufo

Vesevo, Campania.
Drue 100% Greco
Vidunderlig aroma af fersken, henkogte pære,
trutti-frutti og honningmelon.
Smagen er ret fyldig, rund og blød.

Gavi di gavi prestige

Piemonte, udelukkende af contensedruer.
Noget af det ypperste der �ndes i Italien.
Flot strågul kulør og tør smag

250

75 269

285

75 325

VINKORT
ROSÈVINE

GL

Charetto Bardolino
Lavetti Rosé

59 249

Garda rosé udgaven af Bardolino
fra de bedste vingårde,
let tør frugtrig vin med delikat eftersmag

FL

Coreto Rosato

185

Chiaretto del Garda

275

SPUMANTE
Proscecco spumante

249

DFJ Vinhos, Lisboa
Druer: Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional.
Aromatisk, med noter af hindbær,
jordbær og anis. Smagen er tør//halvtør,
meget afrundet, forholdsvis fyldig.

Famiglia Olivini, Desenzano del Garda
Druer Groppello, Barbera, Sangiovese.
Duft af violer og bær, masser af smag og let
krydret fylde. Perfekt til grillet laks, til mange
pastaretter eller blot som et glas til terrassen.

( italiensk champagne )

HUSETS VINE
rød / hvid / rosé -

1 gl.

1/2 �.

49

99

1/1 �.
179

VINKORT
RØDVINE

GL

FL

Coreto Tinto

185

Syrah Sicilia

225

DFJ Vinhos, Lisboa
Druer: Tinta Roriz, Touriga Nacional, Pinot Noir
Smagen er tør/halvtør, med en pæn fylde,
druesødme og meget afrundet eftersmag

Mondo den Vino Sicilia
Drue: 100% Syrah
Duft af modne brombær, tobak, kaffe samt
sveskeblomme. Smagen er krydret medium
kraftig med masser af nuancer

Barbera D’Asti

59 249

Cabernet sauvignon lovatti

59 259

Ripasso

65 269

Barberadrue, duftrig og appetitvækkende vin.
Perfekt balance

Garda, tør, fyldig, intens og �øjlsblød,
modnet på egefade

Tør vin med masser af saft og kraft, fadlagret
på små egetræsfade

Mandorla ”appasimento”

275

Valpolicella Ripasso ”Ma Roat”

299

Mondo del Vino, Puglia
Druer: Primitivo, Negroamaro
Smagen er fyldig, intens og rund, med en sødmefuld eftersmag. Vil behage tilhængere af ripasso
og amaronevine, her til en yderst favorabel pris

Tezza, Veneto.
Druer: Corvina, Corvinone og Rondinella
Duften er rig og nuanceret, med noter af kirsebær,
lakrids og chokolade. Smagen er medium fyldig, let
krydret, og med en fænomenal silkeagtig struktur.

Sestino DOCG
superiore classico

75 329

Chianti clemente VII classico

75 329

Garda, produceret efter amaronemetoden,
pragtfuld tør vin, let krydret bouquet.
Betegnes af producenten som mini amarone.

Toscana, duft og smag med en svag orange- og
valnøddesmag. Kendt som “pave vinen”

VINKORT
RØDVINE

GL

The Huntsman

Journeys End, Stellenbosh
Druer: Shiraz, Mouvedre
En generøs og frugtagtig vin med aroma og smag
af skovbær, solbær og brombær

Chianti clemente VII riserva

FL
350

85 379

Toscana, duft og smag med en svag orange- og
valnøddesmag. Kendt som “pave vinen” men
fadlagret på slovenske egefade i 2 år, særdeles fyldig

Sant’Antimo Montalcino

400

Chianti Riserva

450

Piano del Cerro

500

Amarone classico lovatti

525

Barollo cavalotti DOCG

625

Brunello di montalciano

695

La Velona, Toscana
Drue: 1005 Sangiovese
Herlig duft af læder, modne kirsebær, hindbær og ribs.
Smagen er frugtig, let krydret men med en
afrundende fylde

Fattoria Poggio Capponi, Montespertoli
Druer: Sangiovese, Syrah, Colorino
Duften er herlig nuanceret, med noter af kirsebær,
læder, cedertræ og modne jordbær.
Smagen er medium fyldig, ret elegant og �nesserig

Vigneti del Vulture, Basilicata
Drue: Aglianico
Smagen er meget kraftig, super ekstraktrig og intens,
med en lang balsamisk eftersmag. En stor vin.

Venedig, de bedste valpolicielladruer tørres
min. 3 mdr. Inden presning. Smag og duft af kirsebær
og mandler. Yderst fyldig vin.

Piemonte, vinens konge, 100 % nebbiolodrue,
fadlagret i 2 år, duft af trø�er, violer, roser, blommer
og kirsebær. Mørk, fyldig, tør og dyb.

Stor, rig og kraftfuld vin med alle druens
karakteristiske peberkrydrede smage

