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MOUSSERENDE

NITUS CAVA SEMI SECCO
Nitus Cava, Penedès, Spanien
Sødmefyldt duft med meget diskrete toner af  
blomster og æbler. Smagen er behagelig lang med 
god balance mellem sødme og syre. .....................................40,- 185,-

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE LANCELOT ROYER, 
CUVEE RESERVE RR, NON VINTAGE
Earl Champagne P. Lancelot Royer, Frankrig
Duften er yderst elegant med toner af  ferskner, 
grønne æbler, citrus og lime. Elegancen fortsætter i smagen, 
som har en flere minutter lang eftersmag med en let 
mineralitet i sin afslutning.. .................................................... 75,- 350,-

HVIDVINE

2019 SOALHEIRO ALLO 
ALVARINHO & LOUREIRO
Vinusoalleirus, Lda, Vinho Verde, Portugal
Levende ”grøn vin”, som har både tropiske frugter og præcis 
og klar citrusfrugt i både duft og smag. Alvarinho giver de 
mineralske noter, og Loureiro-druen giver de blomstrede 
og mere eksotiske noter.. ........................................................40,- 175,-

2018 HERRINGBONE SAUVIGNON BLANC 
HERRINGBONE HILLS 
Winegrowers of  ARA, Marlborough, New Zealand
Duften har toner af  citrus, lime og tropisk frugt. 
Smagen er elegant og sprød med en flot syre, 
som afbalancerer vinen. .........................................................40,- 175,-

2020 PERCHERON CHENIN/VIOGNIER
Percheron, Cape, Sydafrika
En fortræffelig duo hvor Viognier blødgør den friske syre fra 
Chenin-druen. Meget aromatisk med fornemmelser af  pære, 
passionsfrugt og hvide blomster. Vinen er på samme tid både fyldig 
og frisk, altså med god fedme og citrusnoter i eftersmagen. 
En charmerende hvidvin, der kan det hele.. ........................35,- 125,-
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RØDVINE

11TH HOUR CELLAR PINOT NOIR
NON VINTAGE
Scotto Family Wines, Californien, USA
Charmerende og elegant Pinot Noir sammensat af  druer fra 
udvalgte marker i San Joaquin Valley, Californien.
Fremstår indbydende med duft af  kirsebær, blommer og jordbær 
med bløde tanniner. Delikate modne røde frugter slutter 
vinen af  med en fløjlsblød eftersmag.. ..................................45,- 195,-

2017 VICTORIA PARK SHIRAZ 
Victoria Park, Australien
Denne fine australier står flot og mørkerød i glasset og er spækket 
med sødmefulde frugter og noter af  blommer og solbær. 
En lang eftersmag med små hint af  egetræ. ........................40,- 175,-

2017 VILLA ANTINORI ROSSO, IGT, ANTINORI
Marchesi Antinori S.P.A., Toscana, Italien
Flot rubinrød. Aromaen er kompleks med hint af  vilde bær, blåbær 
og blommer sammen med antydninger af  ristede hasselnødder, 
krydderier og vanilje. Fyldig og rund påtungen med bløde, 
fløjlsagtige tanniner og en lang, velsmagende finish... ........60,- 225,-

PORTVIN

GRAHAM’S THE TAWNY
W.&J. Graham & Co., Douro, Portugal
Duften har lækre toner af  tørrede frugter, valnødder, 
karamel, kakao, krydderier og læder. Smagen er sødmefyldt 
med masser af  modne tanniner og en fin medium syre, som 
afbalancerer vinen. Eftersmagen har fine nuancer af  
valnødder og karamel. ...........................................................60,- 225,-


