
VINKORT

Zonin  279,-
Valpolicella Superiore,  
Ripasso, Veneto Italien
Denne Ripasso Valpolicella Superiore er sær-
deles tiltalende og velafbalanceret med en 
intens rubinrød farve og en kompleks aroma 
med et væld af noter som f.eks. kirsebær og 
kakao. Smagen er fin og fyldig med en god 
struktur, der afsluttes med en behagelig kryd-
ret eftersmag.

Zonin  398,-
Della Valpolicella  
Amarone, Veneto Italien
Resultatet af denne besværlige proces er en 
flot granatrød vin med en bred og nuance-
ret duft af vilde bær. Smagen er majestætisk 
stor, fløjlsblød med en karakteristisk og tydelig 
smag fra de tørrede druer.



VELKOMST  1/1 FL.

Moscato  208,-
Uvello Dolce, Italien
Denne let perlende vin er lavet på Moscato-
druen. Druerne kommer fra over 20 år gamle 
vinstokke i dalen mellem floderne Tanaro og 
Bormida i Piemonte. Farven er strågul, sma-
gen elegant, med sødme og aroma af muscat.

HVIDVIN GLAS 1/1 FL.

Doña Florencia 45,- 175,-
Sauvignon Blanc, Chile
Farven er elegant gullig med grønne strejf. 
Aromaen domineres af citrus-, grape- og man-
darinfrugter, med toner af urter og asparges. 
Smagen er frisk med en antydning af mine-
raler og god balance mellem frugt og syre. 
Smagen efterfølges af en saftig og vedvaren-
de finish.

Boschendal  208,-
The Pavillion,  
Chenin Blanc, Sydafrika
Denne delikate hvidvin fra Boschendal udvi-
ser en sand eksplosion af frugtagtige smagsnu-
ancer, såsom melon, kiwi og pære, efterfulgt 
af spændende strejf af krydderier. De perfekt 
afbalancerede smags nuancer giver vinen en 
god harmoni og længde. Vinen udviser des-
uden en særdeles delikat friskhed gennem 
hele nydelsen.

Whinfield Estate  239,-
Chardonnay Californien, USA
En moderne Californisk Chardonnay, hvor 
friskheden, er fremhævet, uden at gå på kom-
promis med blødheden som kendetegner 
Chardonnay. Medium fyldig, rig på aroma fra 
citrus frugter, grønne æbler og pærer, med et 
strejf af melon og vanilje i eftersmagen.

ROSÉVIN GLAS 1/1 FL.

Doña Florencia 45,- 175,-
Merlot Rosé, Chile
Den frugtagtige aroma er stor og intens, med 
noter af hindbær, kirsebær og rosenblade. 
Smagen er saftig og velafbalanceret med tro-
piske frugter blandet med bløde citrusnoter, 
der efterfølges af en ren, frisk og vedvarende 
finish.

RØDVIN GLAS 1/1 FL.

Doña Florencia 45,- 175,-
Cabernet Sauvignon, Chile
Aromaen bringer et betagende indtryk af 
brombær og vanilje. Smagen er kraftfuld og 
generøs med moden og velstruktureret tannin. 
Bløde toner af peber, tobak og vanille mødes 
med søde sorte frugter. Lækker velafbalance-
ret finish med stor vedholdenhed.

Boschendal  208,-
The Pavillion, Shiraz/ 
Cabernet Sauvignon, Sydafrika
Farven er rubinrød med et lille violet skær. 
Duft af friske solbær og grønne urter. Smagen 
er frugt rig, medium fyldig med god tannin 
i harmoni med modne solbær, brombær, lidt 
peber, mokka, krydderurter og lidt vanilje. En 
flot karakterfuld rødvin.

Whinfield Estate  239,-
Zinfandel, Californien
Whinfield Estate Zinfandel er medium fyl-
dig, rig på aroma af brombær og ribs, med et 
strejf af krydderier. Den frugtfyldte bærsmag 
og sorte peber trænger igennem i den lange 
eftersmag.


