KÆLDERVINE
Er du på udkig efter noget særligt?

Indimellem får vi et godt tilbud fra vores leverandører på spændende vine – fx et lille restparti af noget eksklusivt og godt;
en vintage champagne, lidt skøn bourgogne eller noget helt tredje.
De vine kommer ikke i vinkortet – netop fordi antallet ofte er begrænset. I stedet ligger de i kælderen og hygger sig. Du er
naturligvis velkommen til at spørge, om vi har noget særligt at byde på, som passer lige til din smag.
Hvis din flinke tjener ikke kender svaret på stående fod, er der hjælp at hente. Det kan tage et øjeblik eller to; sådan er det,
når man går andre veje.

MOUSSERENDE VINE
Inkl. snacks

FRANKRIG
Cuvée Classique, Jean Louis Denois, Limoux
Flotte bobler fra sydfranske Limoux. Lavet på champagnemetoden. Flot farve med et ganske let kobberskær og masser af
fine, små bobler. Duften er dejlig vinøs med røde bærnoter og et strejf af citron.
Glas: 75,-

Flaske: 550,-

Champagne 1. Cru Brut Reserve, Benard-Pitois
1. Cru Brut Reserve er fra superseriøse Benard Pitois, en lille producent i Maureil-sur-Ay, hvis marker alle ligger i Grand Cruog 1. Cru-landsbyer. Lavet på 60 % Pinot Noir og 40 % Chardonnay. Chardonnayen er gæret på egetræsfade, mens Pinot
Noiren er vinificeret på stål. Ekspressiv duft med elementer af brød, kiks og krydderurter. Fine bobler, ret fyldig smag med fin
syre og en lang afslutning. Kun i yderst sjældne tilfælde vil ét glas være nok.
Glas: 110,-

Flaske: 700,-

ITALIEN
Le Tre Caravelle Rosé Spumante Demi Sec, Medici Ermete 		
Fremragende Spumante rosé lavet på 100 % Sangiovese. En historisk druesort, de fleste forbinder med de elskede rødvine fra
Toscana. Lækre bobler breder sig i munden og giver god fylde. Vinen er lettere blomstret i duften. Der er desuden masser af
søde røde bær i både duften og smagen.
Glas: 75,-

Flaske: 550,-

HVIDVINE

FRANKRIG
Côtes du Rhône Blanc, Guigal		
Viognier, Roussanne, Clairette, Marsanne, Bourboulenc og Grenache Blanc. Aromaer af hvide blomster, akacie, abrikos og
hvid fersken. Frugtig med god fylde og en vis mineralitet. Medium syreniveau.
Flaske: 325,-

Chablis, Louis Michel 		
Ren Chardonnay fra marker otte forskellige steder i Chablis – primært op ad nogle af de bedste 1. Cru-marker som Montée
de Tonnere og Fôrets. Gæret naturligt og lagret 6-10 måneder på tanke af rustfri stål. Let klaret inden flaskning. Ren og frisk
duft af fersken og mineralitet. Smagen har fin intensitet, frisk syre og et tydeligt kalket-mineralsk aftryk.
Flaske: 455,-

TYSKLAND
Riesling Terrain Calcaire, Matthias Gaul, Pfalz

		

Supercharmerende Riesling fra Matthias Gaul i Pfalz – et af Tysklands helt store talenter. Druerne kommer fra mere end 25
år gamle vinstokke, der vokser i kalkholdig jordbund. Vinificeret og lagret på stål for størst mulig renhed. Ren og fin duft af
citrus og pære med let mineralitet. Tør og relativ let, men med god intensitet, frisk mundvandsdrivende syre og meget velbalanceret afslutning.
Flaske: 365,-

Riesling Herxheimer Honigsack, Weingut Krebs, Pfalz		
100 % Riesling fra Erste Lage-marken Honigsack - en mark med en kalkrig undergrund, der er med til at give friskhed og mineralitet til vinen. Stor intensitet i duften med noter af mirabelle, røde æbler og ananas understøttet af citrus og mineralitet.
Flot balanceret - lang, lang afslutning.
Flaske: 455,-

HVIDVINE

ØSTRIG
Grüner Veltliner, Schloss Gobelsburg, Kamptal		
Klassisk Grüner Veltliner fra en af Østrigs bedste vinregioner og ældste vinproducenter. Lavet på 100 % Grüner Veltliner vinificeret og lagret på stål. Duft af mandler, hvid peber og hvide blomster, som går igen i den friske og charmerende smag
med god intensitet.
Flaske: 325,-

SPANIEN
Brezo Blanco, Bodegas Mengoba, Bierzo		
Lavet på de lokale sorter Godello og Dona Blanca. Godello kommer fra ca. 20 år gamle stokke og Dona Blanca fra meget
gamle stokke. Vinen får ikke noget fad, men lagrer ca. 5 måneder på gæringsresterne, hvilket er med til at give noget mere
karakter og fylde. Duften er domineret af æble, pære, citron og lime, tilsat et let toastet element fra lagringen på gærrester.
Smagen er fantastisk frisk, ren og med fin intensitet og en ret tæt struktur. Frisk syre og god eftersmag.
Flaske: 295,-

Rueda Verdejo Flor de Vetus, Bodegas Vetus, Toro
På 100 % Verdejo fra de højstbeliggende marker i Rueda i Toro, der ligger lige vest for Ribera del Duero – tæt på grænsen til
Portugal. Høstet i hånden og vinificeret på stål - ingen fad. Intense noter af citrus og tropisk frugt i både duft og smag. Mineralsk udtryk og lang eftersmag.
Flaske: 315,-

ITALIEN
Roero Arneis Sparse, Giovanni Almondo, Piemonte		
Almondo er almindeligt anerkendt som Piemontes bedste hvidvinsproducent, og det er hans hvidvin, der serveres, når de store
Barolo-producenter holder bryllupper og store fester. Hans Roero Arneis Sparse er 100 % Arneis fra nordøstvendte marker,
der sikrer en god kølighed og friskhed i frugten. Ingen fad. Frisk, charmerende og aromatisk duft af citrus, kørvel og fennikel.
Smagen er mineralsk og frugtig med fin syre.
Flaske: 325,-

HVIDVINE

NEW ZEALAND
Sauvignon Blanc, Saint Clair, Marlborough		
Ren Sauvignon Blanc fra Wairau og Rapaura i Marlborough. Vinificeret på stål – ingen fad. Intens duft af hyldeblomst, passionsfrugt, moden grape, solbær og stikkelsbær. Sprød og fyldig smag med god friskhed og lang eftersmag.
Flaske: 345,-

Chardonnay, Saint Clair, Marlborough		
Ren Chardonnay fra forskellige marker i Wairau, der er ét af de bedste underområder i Marlborough. Overvejende lagret på
fade af hhv. fransk og amerikansk eg. Aromaer af hvid fersken, mandler og moden grape. Mellemfyldig med god smagsintensitet og rigtig fin syre. Lang eftersmag.
Flaske: 345,-

CHILE
Chardonnay Los Parientes, Vinos Baettig, Traiguén		
Vinos Baettig er den ikoniske Chief Winemaker hos Viña Errazuriz, som flere gange er kåret som Verdens Bedste Winemaker,
Francisco Baettigs solo- og hjerteprojekt, der allerede har taget den ganske vinpresse med storm. Los Parientes er lavet på
100 % Chardonnay fra Traiguén - Chiles sydligste og dermed køligste vinområde. Dyrket uden kemi og kunstvanding og
høstet i hånden. Gæret naturligt med hele klaser og lagret 11 måneder på 400-litersfade af fransk eg - 25 % nye fade.
Mineralsk duft med aroma af citrus og hvide blomster - ganske let vanilje fra fadet samt noter af honning og kvæde. Virkelig
frisk, klassisk og energisk stil.
Flaske: 455,-

RØDVINE

FRANKRIG
Galets Rouges, Château Mourgues du Grès, Côstieres de Nîmes		
Overvejende lavet på Syrah og blandet med Grenache, Mourvèdre og Carignan. Duft af mørke bær, lakrids og krydderurter.
Mellemfyldig med god saftighed og behagelig lang eftersmag.
Flaske: 345,-

Cairanne, Clos Romane, Côtes du Rhône		
Meget, meget flot Cairanne lavet på 50 % Grenache, 25 % Syrah, 20 % Mourvèdre og 5 % Carignan fra vinstokke med en
alder på over 50 år. Meget intens og kompleks duft med elementer af mørke bær - brombær og kirsebær - tilsat fine noter af
peber, nelliker og engelsk lakrids. Stor intensitet i smagen - flot balanceret med fin tanninstruktur og meget lang eftersmag.
Flaske: 395,-

Quatre Terres, Santa Duc, Côtes du Rhône
Navnet har vinen fået, fordi den kommer fra fire forskellige terroirs i det sydlige Rhône: Vacqueyras, Rasteau, Roaix og
Seguret. Lavet på 70 % Grenache, 25 % Syrah, og de sidste 5 % er Cinsault og Carignan. Høstet i hånden og gæret uden
afstilkning og uden gærtilsætning. Lagret på gamle fade et års tid. Tæt og intens næse med karakter af solbær, brombær og
kirsch samt sydfranske krydderurter, nelliker og viol. Smagen er meget fyldig og frugtmættet, men fin balanceret med fine
tanniner og en god syre.
Flaske: 425,-

Bourgogne Rouge, Vierge Romaine, Machard Gramont

		

Klassisk rød Bourgogne på Pinot Noir fra marker omkring Nuits-Saint-Georges. Elegant og frisk vin med noter af kirsebær,
mandler og søde krydderier samt elementer af skovbund og stald. Smagen er indbydende frisk med en fin syre og et let bittert
efterbid.
Flaske: 425,-

RØDVINE

Château Gasparde, Janoueix, Côtes de Castillon, Bordeaux
Fra huset Janoueix - en af de ældste og en meget anerkendt Saint-Émilion- og Pomerol-producent.
Lavet på ca. 85 % Merlot blandet med Cabernet Franc og Cabernet Sauvignon. Modnet på overvejende brugte barriques.
Castillon Côte de Bordeaux er en sideappellation til St. Emilion og laver vine i samme stil. Fin, mediumintens duft med klare
aromaer af brombær og solbær med let urtet karakter. Mediumfyldig med fint tanninbid. God længde i eftersmagen - meget
klassisk.
Flaske: 395,-

Château le Prieuré, Janoueix, Pomerol

		

Lavet på 100 % Merlot høstet i hånden fra Janoeuix-familiens Château la Croix på det østlige plateau i Pomerol med den
karakteristiske Crasse de Fer-jordbund. Modnet på overvejende nye fade. Mørk, fyldig frugt dominerer i både duft og smag,
men der er også noter af jordbær samt ristede, krydrede aromaer fra fadlagringen. Imødekommende med medium tyngde og
en rensende mineralitet.
Flaske: 625,-

ITALIEN
Chianti Monrosso, Castello di Monsanto		
Herlig frugtig Chianti fra Colli Senesi-området lavet på 80 % Sangiovese, 10 % Canaiolo og 10 % Merlot. Vinificeret på stål
og fadlagret på store slavonske egefade i et år. Kirsebær, roser, ymer, engelsk lakrids og friske urter i næsen. Saftig og frisk,
men alligevel dyb smag. Imponerende lang afslutning med klassisk Sangiovese-bid.
Flaske: 315,-

Barbera d’Alba, Federico Scarzello		
100 % Barbera fra Scarzellos marker omkring Barolo, lagret på 25 hl. botti. Herlig sødmefuld næse med modne mørke bær og
en anelse flødekaramel. Fyldig, blød og afrundet smag med moden sødmefuldhed og en god, lang finish.
Flaske: 345,-

RØDVINE

Ripasso Valpolicella Classico Superiore, Lorenzo Begali		
Lavet på 65 % Corvina, 30 % Rondinella og 5 % andre lokale druesorter. Høstet i hånden og tilsat amaronekvas for en andengæring. Derefter lagret et år på store (2000 l.) egetræsfade. Har netop den kombination af frisk kirsebærfrugt og det
fløjlsbløde rosinpræg, man får fra Amarone, som gør en Ripasso til noget særligt.
Flaske: 345,-

Chianti Classico, Castello di Monsanto
Klassisk og traditionel Chianti Classico fra Monsanto. 90 % Sangiovese - og Canaiolo og Colorino for resten. 12 måneder på
5000-liters slavonske fade. Arketypisk næse med kirsebær, te og lidt mandel. Frisk smag med røde bær, mørkere kirsebær og
friske tanniner. Fantastisk Chianti fra en af områdets bedste producenter.
Flaske: 585,-

Amarone della Valpolicella Classico Monte Ca’Bianca, Lorenzo Begali
Topvinen fra Begali - den bedste frugt fra Monte Ca’Bianca. Lavet på en blanding af 40 % Corvina, 30 % Corvinone,
20 % Rondinella og 10 % af den sjældne drue Oseleta. Vinen har siden 1997 fået tre glas i Gambero Rosso ikke mindre end 14
gange, ligesom den også 14 gange har fået de eftertragtede fem drueklaser i Duemilavini - de italienske sommelierers guidebog. Imponerende duft af modne, mørke bær, chokolade, cola og varme krydderier. I munden er vinen tør og helt fantastisk
fyldig og elegant på samme tid. Balanceret tyngde og mineralsk frugt med krydderier og en vedholdende eftersmag.
Flaske: 745,-

TYSKLAND
Spätburgunder Freinsheim, Weingut Krebs, Pfalz		
Lavet på 100 % Spätburgunder - det tyske navn for Pinot Noir. Meget frugtpræget og intens duft af sorte kirsebær og modne
blåbær med en note af vanilje og tørret ingefær. Ren frugtighed i smagen med flot intensitet, høj syre og sarte tanniner. Lang
eftersmag - minder om langt dyrere Bourgogne.
Flaske: 585,-

RØDVINE

SPANIEN
Salbide, Izadi, Rioja		
Lavet på 100 % Tempranillo fra marker i hjertet af Rioja Alavesa - den mindste underregion i Rioja og - sammen med Rioja
Alta - den underregion, der giver den bedste kvalitet druer. Vinificeret på ståltank, hvorefter vinen er lagret 12 måneder på
brugte fade af amerikansk eg. Har en intens og sund duft af røde bær - jordbær, hindbær og tranebær - med et ganske let
strejf af vanilje. Frisk i munden med god fylde, elegante og markante tanniner og en lang eftersmag.
Flaske: 325,-

Pruno, Finca Villacreces, Ribera del Duero		
Lavet på 90 % Tempranillo og 10 % Cabernet. Lagret 12 måneder på to år gamle fade af fransk eg. Finca Villacreces solgte
tidligere sine druer til både husets berømte nabo, Vega Sicilia, og Flor de Pingus, men har nu valgt at gå selvstændigt med stor
succes. Dyb, mørk farve. Duft af jordbær, hindbær, blåbær, mynte, kamfer og vanilje. Smagen er dyb og intens med fin syre
og modne tanniner - flot struktur og flot balance. Lang eftersmag.
Flaske: 345,-

ARGENTINA
Malbec Estate, Casir dos Santos, Mendoza		
Malbec fra Uco Valley i Mendoza, dyrket efter bæredygtige metoder. Modnet på en blanding af nye og brugte fade. Rund og
fyldig stil med bærnoter af modne brombær og mørk chokolade. Modne tanniner og frisk syre.
Flaske: 295,-

CHILE
Cabernet Sauvignon Reserva, Caliterra, Colchagua Valley		
Lavet primært på Cabernet Sauvignon tilsat lidt Petit Verdot og Cabernet Franc. Gæret på ståltanke. Ca. 1/3 af vinen er lagret
6 måneder på let brugte fade. Ren og koncentreret duft af solbær og hindbær med let urtede noter. Præcis frugtighed i smagen med en god friskhed og et fint tanninbid.
Flaske: 295,-

RØDVINE

Malbec Tributo, Caliterra, Colchagua Valley		
Tributo-serien er Caliterras premium-vine, dvs. luksusudgaver af deres enkeltdruevine. Lavet på ren Malbec. Gæret på rustfrit
stål og lagret 12 måneder på franske barriques, heraf 13 % nye. Mørkviolet i farven og med en tæt aroma af brombær og hyldebær og med noter af enebær og rosmarin. Overraskende frisk og livlig med fin balance og lang eftersmag.
Flaske: 295,-

Pinot Noir, Los Parientes, Vinos Baettig, Traiguén		
Vinos Baettig er den ikoniske Chief Winemaker hos Viña Errazuriz, som flere gange er kåret som Verdens Bedste Winemaker,
Francisco Baettigs solo- og hjerteprojekt, der allerede har taget den ganske vinpresse med storm. Los Parientes er 100 %
Pinot Noir fra Traiguén - Chiles sydligste vinområde og dermed også det køligste. Gæret naturligt med 7 % hele klaser og
lagret 11 måneder på 300-litersfade af fransk eg, heraf 18 % nye.
Flaske: 575,-

AUSTRALIEN
Heathcote Syrah No. 2, Alain Graillot, Place of Changing Wings, Victoria		
Rhône-ikonet, Alain Graillots australske projekt. Lavet på 100 % Syrah fra økologisk dyrkede marker i Colbinabin i Heathcote.
Gæret naturligt og uden afstilkning. Modnet på en blanding af store og små brugte fade. Let svovling ved flaskning - ellers
ikke. Tæt bærduft domineret af hindbær og brombær og med noter af sort peber. Lettere krop, end man ellers forbinder med
Syrah (Shiraz) fra Australien, men med god intensitet i frugten - meget velbalanceret og lækker.
Flaske: 625,-

NEW ZEALAND
Pinot Noir, Saint Clair, Marlborough		
100 % Pinot Noir fra marker med lavt udbytte i Marlborough, New Zealands bedste vinområde. Dejlig aroma af mørke bær og
aromatiske blommer. God intensitet i smagen med note af kirsebær, solbær, blommer og jordbær. Flot længde i eftersmagen
med et strejf af vanilje.
Flaske: 345,-

DESSERT- & PORTVIN

PORTUGAL
Tawny Reserva Dona Margarida, Quinta do Infantado
Reserva-Tawny lavet på Tinta Roriz (Tempranillo), Touriga Nacional, Touriga Franca og Tinta Barroca og lagret på små fade.
Fantastisk højt niveau for en Tawny; flotte noter af tørrede frugter, kaffe og nødder. Balanceret smag med god intensitet og
en behagelig, afdæmpet sødme.
Glas: 75,-

Flaske: 455,-

ITALIEN
Grappoli Rossi Brachetto Piemonte Cascina Pian d’Or
Brachetto er en lille, sødmefuld drue med blåligt skind. Vinens gæring standses, inden al sukkeret er omdannet til alkohol. Resultatet er en let perlende rødvin med en appetitvækkende sødme i duft og smag. Familien Barberos motto lyder “Som friske
druer i et glas”, og de tilsigter således at manipulere så lidt med vinen, at aromaerne i vinglasset bliver som friskhøstede druer.
Glas: 75,-

Flaske: 395,-

