
V I N K O R T
H V I D V I N

RESTAURANTENS VARMESTE ANBEFALING

Whinfield Estate Chardonnay, Californien 239,-
Whinfield Estate Chardonnay er medium fyldig, rig på aroma fra citrus frugter, 
grønne æbler og pærer, med et strejf af melon og vanilje i eftersmagen.

Dona Florencia Sauvignon Blanc, Chile gl. 49,- / fl. 189,-
Farven er elegant gullig med grønne strejf. Aromaen domineres af citrus-, grape- 
og mandarinfrugter, med toner af urter og asparges. Smagen er frisk med en 
antydning af mineraler og god balance mellem frugt og syre. Smagen efterfølges 
af en saftig og vedvarende finish.

R O S É V I N
Fortant Merlot Silky Bottle Rosé, Frankrig fl. 239,-
En dejlig læskende rosévin med dejlige noter af modne røde bær og frugter samt 
florale noter med et urtet touch. Smagen er dejlig frugtrig med noter af modne 
sommerbær som f.eks. jordbær og hindbær, med en fint afstemt krydret efter-
smag samt en frisk syre som afbalancerer vinen fortrinligt.

Dona Florencia Merlot Rosé, Chile gl. 49,- / fl. 189,-
Vinens farve er funklende hindbærrød. Den frugtagtige aroma er stor og intens, 
med noter af hindbær, kirsebær og rosenblade. Smagen er saftig og velafbalance-
ret med tropiske frugter blandet med bløde citrusnoter, der efterfølges af en ren, 
frisk og vedvarende finish.
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Whinfield Estate Zinfandel, Californien 239,-
Whinfield Estate Zinfandel er medium fyldig, rig på aroma af brombær og ribs, 
med et strejf af krydderier. Den frugtfyldte bærsmag og sorte peber trænger 
igennem i den lange eftersmag.

Rocca di Montemassi Governo all´uso Toscano, Italien 259,-
Der benyttes en dobbelt gæringsmetode som udspringer fra en historiske frem-
stillingsmetoder der har en særlig tilknytning til netop dette område, Governo 
all’uso Toscano. Kombineret med omhyggelig temperaturkontrol og dygtig brug 
af moderne vinifikationsteknikker, er det herved muligt at opnå en særdeles 
struktureret vin med en unik og tiltalende karakter.

Zonin Valpolicella Ripasso DOC Superiore, Italien fl. 279,-
Denne Ripasso Valpolicella Superiore er særdeles 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 af-
sluttes med en behagelig krydret eftersmag.

Dona Florencia Cabernet Sauvignon, Chile gl. 49,- / fl. 189,-
Farven er klar rubinrød. 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 
velafbalanceret finish med stor vedholdenhed.

M O U S S E R E N D E
Cava Bonaval Semi Seco, Spanien 229,-
Cava Bonaval Semi Seco er en ekstraordinær vellavet og halvtør Cava. Farven er 
lys gul med elegante små bobler. Aromaen er frisk og frugtagtig med en særdeles 
behagelig smag.


