Menu &Vinkort

Når mad og vin passer sammen….
Nogle enkle principper vil hjælpe når man skal finde den rigtige vin til maden og oplevelsen skal gå
op i en højere enhed.
1.Lette vine til let mad. Jo kraftigere mad, jo kraftigere vine.
2.Vine med højt tanninindhold er gode til kraftige kødretter.
3.Til f.eks. kylling kan man vælge en kraftigere hvidvin eller en lettere rødvin med lavere
tanninindhold.
4.Ved valg af rødvine til fisk passer det bedst, at vælge frugtrige vine, med højere friskhed, men
vigtigt at undgå et højt tanninindhold i vinen.
5. De fleste oste passer bedst til hvidvine, mens blåskimmeloste kræver en vin med sødme.
6. Sødt til sødt, frisk til frisk etc.
7. Kan man finde nogle af de samme aromaer i vinen som i maden bliver oplevelsen fuldendt.

Vedr. årgange, spørg venligst betjeningen.
Da vi pålægger alle vine samme beløb på indkøbsprisen, giver vi vores gæster
mulighed for at få mere vin for pengene.

Velkomstdrinks
KIRR
KIRR ROYAL
HYLDEBLOMST ROYALE
DRY MARTINI COCKTAIL
CAMPARI SODA
SOVRANO BRUT
CREMANT DE LOIRE BRUT
CREMANT DE LOIRE ROSÉ BRUT

PR.GL. 45.PR. GL.45.PR.GL. 45.PR.GL. 65.PR.GL. 45.PR.GL. 65.PR.GL. 75.PR.Gl. 75.-

Mousserende /Champagne/Bobler
Sovrano Brut, Montelliana, Italien.

289.-

Tør cremet og frisk med noter af grønne æbler, lavet på Charmat-metoden. Drue: Glera

Cremant de Loire Brut, Langlois-Chateau, Frankrig

355.-

Dufter rigt og frisk af hvid blomst, lidt eksotisk frugt, mandel og ananas. Smagen er fyldig
og cremet, tør og frisk stil. Vinen lagrer 36 mdr. på gærresterne.
Druer: 65% Chenin Blanc, 15% Chardonnay, 20% Cabernet Franc.

Cremant de Loire Rosè, Langlois-Chateau, Frankrig

365.-

Fyldig og cremet cremant med struktur og eftersmag. 36 mdrs.
Lagring på gærresterne Druer: Cabernet Franc

Guld-sekt, Karl –Infurhr, KlosterNeuberg, Østrig

385.-

Vinen viser en frisk let gylden farve, med en usædvanlig flot mousse. Duften er rig og kompleks,
som en buket af blomster. Smagen er livlig, åben, med en cremet fylde og fløjlsblød.
I denne festlige sekt, lavet på Grüner Veltliner og Welsh Riesling, har man tilført 23 karat’s bladguld,
som funkler både i flaske og glas.

Brut Majeur NV Ayala, Champagne, Frankrig.

Pr. ½ fl. 280.-

Fyldig og kompleks Champagnemed tydelige champagnearomaer.
Druer: Pinot Noir, Chardonnay og Pinot Meunier.

Vedr. årgange, spørg venligst betjeningen.
Da vi pålægger alle vine samme beløb på indkøbsprisen, giver vi vores gæster
mulighed for at få mere vin for pengene.

525.-

Hvide: Lette- Aromatiske – Friske – Elegante
Jean des Vignes, Demi Sec, Plaimont, Gasgogne, Frankrig
Pr. fl 295.Aromatisk vin af hvide blomster. Liflig og simpel frugtsmag med sødme i eftersmagen, en hver
svigermors drøm. Druer: Colombard & ugni Blanc
Maren Riesling 2016, SoHo, Marlborough, New Zealand

Pr. Fl. 395.-

Smuk og forførende aromatisk vin af hvide blomster og lime i næsen. Smagen udmærker sig ved en livlig
smag af moden fersken og citrus, markant mineralitet, nærmest æterisk rigdom og svag sødme i
eftersmagen. En vin med den store wow-effekt fra en af de bedste producenter fra Kiwi-øerne.
Drue: 100 % Riesling, 12 % alkh., 18 gr sukker pr liter.

Chablis, Maison Chanson, Bourgogne.

½ fl. 245.- 1/1 Fl. 465.-

Duften er meget behersket, men indeholder blomst, lidt citrus og mineralske elementer.
Smagen er absolut tør, med lidt syrlighed, og balanceret med en lidt fedme, men uden fadlagring.
Elegant sprød vin, som fordeler sig i munden. Klassisk Chablis. Drue: 100 % Chardonnay

Sancerre Blanc, Fontaine –Audon,
Langlois-Chateau, Frankrig

½ fl. 229.- 1/1 fl. 395.-

Enkeltmarks- Topvin fra Loire med særlig mineralsk karakter, høj friskhed og lang eftersmag.
En vin med Wouve -effekt og passer perfekt til den fineste fisk. Drue: 100 % Sauvignon Blanc.

Hvide: Mediumfyldige – Frugtrige – Balance
Nespolino Bianco, Poderi del Nespoli, Emilia Romagna, Italien

Pr. gl. 70.- 1/1 fl. 265.-

Aromatisk duft af tropisk frugt, grønne æbler og lidt citrus.
Smagen er frisk, tør og fyldig med noter af ananas, mango og papaja. Meget drikkevenlig hvidvin,
som går glimrende til grillet fisk, rejer og hummer og retter med lyst kød.Druer: Trebbiano og chardonnay

Little James Basket, Blanc, Saint Cosme, Rhone

299.-

Viognier druens fedme og fylde, parret med Sauvignon Blancs friskhed,
giver en vin med en god balance. Druer: 85 % Viognier og 15 % Sauvignon Blanc.

Quinta de la Rosa Reserva Branco, Douro, Portugal

379.-

En vin med stor kompleksitet og elegance. Tør vin med moden frugt og citrus, elegante fadnoter og dybde.
Fremragende frugtsyre balance med underliggende mineralske skifernoter, der fuldender en meget lang
eftersmag. Fortjener den fineste fisk. Sur Lie og franske barriques i 12 mdr. Druer: 60 % Viosinho (gl.
vinstokke) 40 % andre druer som Rabigato, Códega , Larinho and Gouveio.

Riesling Steinberger, Spätläse, Kloster Eberbach, Rheingau.
Enkeltmarks riesling med lidt restsødme. Boughet af hvideblomster, lidt fersken og hyld.
Lækker riesling til de kraftige oste eller det asiatiske køkken. 72 gr sukker pr liter. Drue: 100 % Riesling
Vedr. årgange, spørg venligst betjeningen.
Da vi pålægger alle vine samme beløb på indkøbsprisen, giver vi vores gæster
mulighed for at få mere vin for pengene.

375.72

Hvide: Kraftig –Intens- Meditation
Pinot Gris, Dom. Frey, Alsace

389.-

Intens og krydret hvidvin. Her kræves der smagfuld gastronomi. Drue: 100 % Pinot Gris

Lugana Demesse Vecchie , Fam. Olivini. Lugana.

435.-

Intens og kraftig vin fra Gardasøen fra gamle vinstokke. Imponerende koncentration
og lang eftersmag. Wouve effekt. Drue: 100% Trebbiano di Lugana (Turbiano)

Rosèvin:
Chiaretto del Garda, Fam. Olivini. Lugana.

279.-

Tør og frugtrig rosè fra Gardasøen med snert af sødme i eftersmagen.
Druer: Barbera, Marzamino

Ch. Roubine Rose, Cru Classè, Cotes de Provence, Frankrig.
Tør rosèvin med imponerende aromaer, finesserig og smagfuld rosè, fra en af Sydfrankrigs
bedste producenter af Rosèvine. En rosèvin man sent vil glemme.
Druer: Syrah, Grenache, Mouvedre, Zinsault.

Vedr. årgange, spørg venligst betjeningen.
Da vi pålægger alle vine samme beløb på indkøbsprisen, giver vi vores gæster
mulighed for at få mere vin for pengene.

398.-

Lux-vine med wow - effekt:
Mere vin for pengene! På vore lux-vine har vi kun lagt et meget lille beløb på engrosprisen!
Mersault 1. cru. Les Pellans, Domaine D`Ardhuy, Bourgogne, Frankrig
599.Intens biodynamisk og klassisk Mersault på et højt niveau, med koncentreret frugt og smørfedme, høj
frugtsyre og lang eftersmag. Drue: 100 % Chardonnay

Clos du Clocher 2010, Pomerol, Bordeaux, Frankrig.

650.-

Potent og åben stil gør denne Pomerol, en sjov vin at drikke, allerede fra topårgangen 2010. Med rigelig lag af
modne sorte kirsebær med modne tanniner, chokolade, lakrids og egetræ. Vinen er
buttet, poleret og temmelig høj på alkohol af en BX at være, hele 14,5 % Lavet af
den berømte winemaker Michel Rolland.
Druesorter: 70 % Merlot og 30 % Cabernet Franc, 20 mdr på barriques, 50 % nye.

Vosnè Romane, 1. cru. Les Chaumes 2011, Domaine D`Ardhuy, Bourgogne Frankrig.

845.-

900 fl produceret. Vinstokkene er plantet i 1940. Vinen har en koncentreret ruby farve, elegante
pinot noir aromaer, med diskrete fadnoter. Smagen er blød og fed i teksturen og afsluttes med en
fabelagtig frugtsyre. En stor vin fra en parcel mellem La Tache og byen Vosne Romane.
Drue: 100 % Pinot Noir, 35 % nye fade fra Bertrange skoven. 18 mdr. på barriques.

Clos du Vougeot 2010, Domaine D`Ardhui, Gran Cru, Bourgogne, Frankrig

1445.-

En af de mest berømte vinmarker i Frankrig. En intens farve og kompleks næse
blomsteragtige noter (pæon), mørke frugtnoter og snert af eg. En meget rig, elegant vin, med meget
runde tanniner, stor længde og en bemærkelsesværdig intensitet og storhed i denne Clos de Vougeot.

Røde: Frugtrige - Friske – Lette
SoHo Pinot Noir, Marlborough, New Zealand

455.-

Mørk og tæt Pinot Noir. Intens i duft og smag. Duft af modne mørke bær.
Varm smag af kølig, intens og moden frugt, frisk syre og en lang og let krydret eftersmag
Drue: 100 % Pinot Noir

Fleurie , Domaine Chanson, Bourgogne , Frankrig

½ fl 199.-

369.-

Dufter lifligt af modne bær og frugt. Smagen er blød, fyldig og meget imødekommende.
Vinen kan evt. serveres lidt køligt ved ca. 12 gr. og nydes sammen med magert kød eller fisk.
Drue: 100 % Gamay
Drue: 100 %

Røde: Mediumfyldige – Struktur – Tannin
Nespolino Rosso, Poderi dal Nespoli, Emilia Romagna, Italien

Pr. gl. 70.-

Duften er indtagende med noter af kirsebær, violer, chokolade og lidt urter.
Smagen er mild og rund og meget saftig. En meget harmonisk vin.
Druer: Sangiovese og merlot

Vedr. årgange, spørg venligst betjeningen.
Da vi pålægger alle vine samme beløb på indkøbsprisen, giver vi vores gæster
mulighed for at få mere vin for pengene.

265.-

Cotes Du Rhone, St. Cosme, Gigondas, Frankrig

345.-

Atypisk Cotes du Rhone fra meget anerkendt producent i Gigondas.
Duften er pakket med frugt og trækker masser af modne bær op i næsen. Smagen er noget fyldig, rig,
og meget saftig. En meget elegant smag, som er forfriskende og liflig, men med god fylde.
Drue: 100 % Shiraz

Carrascal, Cavas de Weinert, Argentina

395.-

Moden og kompleks aroma med fyldige bærnuancer og ret tæt frugt! Smagen er fyldig, blød med
saftighed og den kendetegne blomme fra især Malbec. Druer: 50 % Malbec, 25 % Merlot, 25 % Cab..

Shiraz, Journeys End, Sydafrika, Stellenbosch

445.-

Moden og finesserig shirazvin med flot balance, fra en af sydafrikas bedste
producenter af denne drue. Drue: 100 % shiraz

Mandorla Appasite, Puglia, Italien.

399.-

Dejlig aroma af sveske, tobak, rosin, kirsebær og vanilje. Smagen er meget fyldig, intens og rund,
med en sødmefuld eftersmag. En vin som vil behage de mange tilhængere af ripasso og amaronevinene.
Perfekt til gris, and, gås og retter med megen fedme og fylde. Druer: Primitivo og negroamaro

Frøken Madsen`s anbefaling:
Pasion do Bopal , Bodegas Sierre Norte, Utiel – Requena, Spanien. Pr. Fl 375.- Pr. Magnum Fl. 725.Pasion de Bobal er lavet 100% på den spændende lokale druesort Bobal. Druestokkene er
gamle, hvilket giver udsøgte og intense druer. Samtidig holdes høstudbyttet lavt, hvilket giver
en rigtig god struktur til vinen, samtidig med at holdbarheden forøges. Vinen har lagret i 6
måneder på små franske egetræsfade.
Smagenoter: Duften er indtagende med noter af orangeskal, hindbær, jordbær og kirsebær, og
et strejf af bergamot som i Earl Gray te. Smagen er frugt rig, med fine nuancer af mørke bær,
kaffe og chokolade med en charmerende cremet struktur. Den milde silkeagtige vin er eminent
til fjerkræ, til kalvekød eller som gennemgående tapas-vin, eller den perfekte kærlighedsvin og bryllupsvin.
Certificeret økovin. Vinen har fået 91 point af Wineadvocate v. Robert Parker

Vedr. årgange, spørg venligst betjeningen.
Da vi pålægger alle vine samme beløb på indkøbsprisen, giver vi vores gæster
mulighed for at få mere vin for pengene.

Røde:Kraftige – Intense–Wouve effekt - Eftersmag
Clos del Mas, Priorat, Spanien. Biodynamisk

455.-

Aromaer af svesker, tørret frugt og krydderier. Stilen er klart den
moderne, frugtmættet, tæt og koncentreret vin med en imponerede eftersmag.
Druer: Grenache, Cariñena, Syrah, Merlot and Cabernet.

Sin Zin, Zinfandel, Alexander Walley Wineyards, USA

460.-

Tæt farve. Intens, saftig vin med duft af mørke bær, chokolade og den charmerende
underliggende vanille fra fadet. Smagen er blid, dog ret fyldig og i en frisk og potent stil.
Drue: 100 % Zinfndel

Chianti Classico Riserva, Setriolo, Toscana, Italien

495.-

Farven er mørk rubinrød, som indikerer vinens store koncentration. Duften er indtagende, med noter af
modne røde bær, violer, rosmarin. Smagen er fyldig og cremet, næsten balsamisk intensitet og meget
kompleks. Druer: Sangiovese (90%) og Merlot 10%, 24 mdr. Barrique, hvoraf 2/3 er nye og 1/3 1 år gamle.
Der er kun lavet små 3000 fl af denne vin.

GB Odoardi, Calabria, Italien.

539.-

Kulsort farve. Aromaer af vanilje, modne bær, kamfer, kirsebær,
mørk chokolade, kaffe, tobak, tjære, og bilværksted. Smagen er uhyre kraftig,
tætpakket med sødmefuld frugt, let krydderi og meget lang eftersmag.
Druer: Magliocco, Gagloppo, Greco Nero, Nerello Cappucio.

Amarone della Brilo Giare Riserva 2005, Valpantena, Tezza, Italien
Enkeltmarks Amarone i særklasse.

735.-

Nærmest sort farve. Vinen damper af moden, solfyldt, og frugtmættet duft af svesker, kaffe &
chokoladenoter. Smagen er meget rig, fed, cremet og de 17% alkohol fornægter sig bestemt ikke.
Druesorter: Corvina, Rondinella, Molinara.

Brunello di Montalcino DOCG, Martinozzi

1/2 fl. 329.- 1/1 fl. 639.- Magnum fl. 1199.-

Herlig duft af modne kirsebær, læder, kaffe, lakrids, cedertræ og vanilje. Smagen er fyldig til
kraftig og dejlig cremet i strukturen. En vin til stjernestunderne i det bedste selskab og den bedste
gastronomi. Gerne til vildt eller en god bøf med svampesauce. Drue: 100 % Sangiovese Grosso

Barolo, Diego Conterno, Piemonte, Italien
Flot rubinrød, med granatrøde toner.
Meget rig duft, klassiske noter af violer, roser, læder og lakrids. En meget stor Barolo, som
forener elegance og fylde, med en fabelagtig struktur og eftersmag. Drue: 100 % Nebbiolo
Vedr. årgange, spørg venligst betjeningen.
Da vi pålægger alle vine samme beløb på indkøbsprisen, giver vi vores gæster
mulighed for at få mere vin for pengene.

569.-

Dessertvine
Malvasia di Castelnuovu, Terre da Vino, Piemonte, Italien.

Pr. gl. 65.- Pr. fl. 269.-

Flot kirsebærrød farve, med fine små perler. Duften er aromatisk, med noter af roser og
røde skovbær. Dejlig sødme som støttes op af god frugtsyre. Vinen holder kun 6,5%
alkohol og kan nydes i store slurke. Drue: 100 % Malvasia.

Ch. Joly 2011, Jurancon, Frankrig.

Pr. gl. 65.- Pr fl. 395.-

Lys gylden og levende farve. Fersken, abrikos, honning, akaciehonning
præger den rige og yderst komplekse duft. Smagen er fyldig med høj syre.
Druer:Petit Manseng og Gros Manseng

Pedro Ximenez

Pr. Gl. 65.- Pr. fl. 345.-

En rig og uhyre kompleks PX- Sherry. Mørk Rav farvet og dufter af nødder, tørrede frugter
Kanel og Meget sød og krydret smag og passer til chokolade, nøddedesserter, tørrede frugter
eller som meditationsvin Druer: 100 % Px sherry.

Vedr. årgange, spørg venligst betjeningen.
Da vi pålægger alle vine samme beløb på indkøbsprisen, giver vi vores gæster
mulighed for at få mere vin for pengene.

