
Vinkort  
  Husets Hvidvin:
  Bergfeld Winery    
  USA 
 Balanceret frisk hvidvin fra det solfyldte Californien. 
 Det perfekte klima skaber her grobund for en bred vifte 
 af druesorter. Klar og gylden i glasset med en frugtfyldt 
 bouquet med tropiske gule frugter. Smagen har en ren 
 frugt og et strejf af sødme fra de modne druer. 
 God frugt i afslutningen skaber en herlig vin.

   Husets Rødvin: 
  Bergfeld Winery    
  USA 
 En herlig frisk vin fra Californiens soldækkede vidder. 
 Fremstillet på en kombination af flere druer, for at få en 
 vin med god harmoni. Farven er funklende rød med en 
 frisk duft af røde bær og lidt sødt krydderi. Smagen er 
 medium fyldig med balanceret tannin og frisk frugtfyldt stil.

60.  1/1 fl. 198,-
61.  1/2 fl. 108,-
62.  Glas  54,-

Laura



  Hvidvin: 1/1 fl.

63. Muré Signature Riesling, økologisk  288,-
 Smagen har blød fylde og god struktur. Her er noter 
 af citrus og tørret ananas i baggrunden. God fylde og 
 en anelse sødme giver en vin med lang eftersmag.

64. Los Vascos, Chardonnay, 
  Dom. Barons de Rothschild (Lafite)  248,- 
  Chile
  Smagen fremstår med stor modenhed i frugten og 
  et strejf af eksotisk frugt. Man fornemmer 
  det høje niveau.

65. Stony Creek Chardonnay, Australien  268,- 
  I munden opleves vinen fyldig og koncentreret, noterne 
  fra duften går igen, og man fornemmer de mange 
  solskinstimer, druerne nyder godt af i Australiens varme. 
  Her er en vin med masser af fylde og en flot blød balance 
  i eftersmagen. 



  Rødvin: 1/1 fl.

66. Hayes Ranch Zinfandel, Wente Vineyards
 Californien  259,-
 Tæt smag med god rensende frugtsyre og modne tanniner. 
 Denne vin er velegnet til kraftige retter med masser af 
 krydderi. 

67. Faustino Rivero ”White label”, Spanien  278,-
 I munden går noterne fra duften igen, og vinen opleves 
 velbalanceret og flot afrundet med en lang og vedholdende 
 eftersmag.

68. Fabiano Ripasso della Valpolicella  385,- 
  Italien
  Smagen er kraftfuld med en kaskade af røde bær, mokka, 
  chokolade og bløde tanniner. Vinen har en anelse 
  restsødme,  der balanceres fornemt af den kraftfulde frugt 
  og koncentration.

69. Bellingham, Big Oak Red, Sydafrika  258,-
  I glasset er vinen dybrød og op af glasset strømmer 
  intense noter af mørke bær, krydderier og sort peber. 

70. Stony Creek, Pinot Noir, Australien  268,- 
  Vinen er elegant og smuk rød i glasset. Duften byder på 
  masser af røde bær og elegante toner af blomster. 
  I munden er vinen frugtfyldt og flot balanceret.

  Rosévin:
71. Mateus Rosé 1/2 fl. 129,- 
 Portugal
  Vinen er en halv-sød og liflig ung vin, der er
 god til mad, men også fremragende som aperitif.
 
72. Stony Creek Riverland Rosé, Australien  268,-
 Flot dyb pink i glasset med en stor ekspressiv duft af 
 kirsebær, jordbær og rabarber. En levende vin i munden 
 med herlig frugtintensitet, mineralitet og en lang balanceret 
 eftersmag.


