Husets vinkort

Husets hvidvine
Hillgrove Creek, Chardonnay Glas / 0,75 L....................................................... 45,- / 179,Hillgrove Creek Chardonnay er behagelig Chardonnay, der ikke er fadlageret og derved har bevaret sin frugt. Hillgrove
Creek har en strågul farve, en meget aromatisk og frisk bouquet med toner af lime, fersken og ananas. Smagen er halvtør,
let cremet og med smagsnuancer ananas, fersken og lime. Hillgrove Creek Chardonnay er en meget anvendelig vin til
mange forskellige retter fra et alsidigt køkken og bestemt også lækker at drikke et glas af uden mad.

De Chansac Sauvignon Blanc 0,375 / 0,75 ................................................... 89,- / 189,De Chansac demonstrerer til fulde, hvorfor Côtes de Gascogne har klimaet til at skabe Sauvignon Blanc-vine i den stil, vi danskere er
blevet så vilde med. Druen stortrives her i Côtes de Gascogne, hvor jorden er ler-og sandholdig med lag i kalk under. Gode sunde druer
kombineret med moderne kælderteknik, hvor druemosten og drueskindet ligger sammen nedkølet i kort tid, giver vinen en indbydende
karakter.

Zenato Pinot Grigio delle Venezie 0,375 / 0,75 ............................................. 119,- / 229,Zenatos Pinot Grigio kommer fra bakkerne i Trentino, øst for Veneto, og Friuli Venezia Giulia hvor jorderne er kølige og
nedbørsmængderne moderate. Når høsten sætter ind i starten af september, er drueklaserne således relativt små og kompakte. Zenatos
Pinot Grigio besidder alle druesortens klassiske karakteristika. En strågul farve med grønne reflekser, en aromatisk og forfriskende
bouquet, og delikat, frugtrig smag med pæn fylde og god længde. En fremragende vin der også kan nydes som aperitif, men som ellers vil
være en passende ledsager til fed fisk eller lyst fjerkræ.

Anciens temps Colombard/Sauvigion 0,75 l ............................................................. 189,Springklar, superfrisk og læskende lækker hvidvin til dine skaldyr, salater eller til de gode timer i eftermiddagsskyggen. De to arketypiske,
franske hvidvinsdruer Sauvignon Blanc og Colombard går hånd i hånd om at lave ypperlig, frisk og let hvidvin, der ikke kan sættes en
finger på, ligegyldigt hvilken vinstil man ellers sværger til. Colombard-druen er faktisk en af de druer, der bruges til fremstilling af Cognac

Fra vores gamle vinkort (tilbud) – få flasker tilbage
Chardonnay ........................................................................................................... 149,Denne hvidvin har en usædvanlig og lækker fylde, der er i fin balance med den friske frugt. Vinen har en flot og stor aroma af blomster,
grønne æbler og citrusfrugter. Smagen er frisk og frugtrig, og ligesom i aromaen er der tiltalende nuancer af æble og citrus i smagen. Skal
nydes afkølet ved 7* – 9*

Château Carbonneau Cuvée Margot,Sauvignon Blanc ............................................. 149,En vin fra slottet Château Carbonneau. Er lavet på druen Sauvignon Blanc og passer perfekt til skaldyr og fisk. Serveres ved 8* - 10* grader.
Flot lysegul farve. Wilfrid, ejeren af Château Carbonneau har fået megen anerkendelse for sine vine, og bla. her i Danmark har Vinavisen
givet den 5 ud af 5 stjerner. Vinavisen skrev "Lækker hvidvin, der hænger rigtig godt sammen. Den har en fint krydret duft og en elegant
druesmag med noter af grønne æbler og stikkelsbær. Dertil en blød syre."

Husets rødvine
Donna Verano Cabertnet Sauvigion glas / 0,75 ............................................ 45,- / 179,Donna Verano Cabernet Sauvignon kommer fra vingårde i Central Valley, hvor der er masser af sol om dagen, og en kølig
brise fra Stillehavet om aftenen. Cabernet Sauvignon trives godt i Chile og vinen til Donna Verano kommer fra yngre
vinstokke, vinen har fået en let fadlagring. Resultatet en kirsebærrød vin, typisk Cabernet Sauvignon-bouquet af hindbær
og solbær. Smagen er medium fyldig, frisk og frugtagtig med toner af brombær, blomme og solbær.

Sensas Cabertnet Sauvigion/Syrah 0,35 / 0,75 ............................................... 89,- / 199,Sensas Cabernet Sauvignon/Syrah er en moderne vin fra d’Oc der kombinerer fransk terroir med teknik fra den nye vin verden.
Druesammensætningen er 50 % Cabernet Sauvignon og 50 % Syrah. Cabernet Sauvignon-druerne kommer fra den køligste del af
Languedoc, området ved Limoux og Pyrenæerne. Syrah-druerne derimod kommer fra den varme del af Languedoc, hvor druerne opnår
en optimal modning. I forbindelse med gæringen i temperatur kontrollerede rustfrie ståltanke sænkes franske egetræsstave ned i
tankene.

Anciens temps Grenache/ merlot 0,75 l ................................................................... 199,Dominans af Grenache-druen med Merlot-druen som medspiller, her i en ultimativ stilsikker og ”straight forward” rødvin,
der passer til stort set alt, også en del dansk traditionel mad. Grenache har netop sit hjemsted her i ”Le Midi”, som
franskmændene kalder Sydfrankrig, og står bag mange af de kraftige rødvine med den så typiske kombination af
sødmefuld mørk frugt, lavendel og urter. Nogen gange siger man at de sydfranske vine har lidt ”grannål” over sig – det er
gerne Grenache-druen der viser sig i den forklædning. Merlot, til gengæld, er kendt for at kunne give det der fantastisk
fløjlsbløde, lidt syrefattige og meget behagelige touch. Så sammen danner disse to druer en meget flot og åbenlys
harmoni. Rødvin der passer til alt, og som er det sikre valg til den store buffet med alt godt mellem himmel og hav.

Capitello Valpolicella Ripasso .................................................................................. 279,Valpolicella-vine der bærer betegnelsen Ripasso er lavet af gængs Valpolicella-vin men må kalde sig Ripasso pga. den helt særligt
anvendte teknik. Ripasso-navnet kommer af det italienske ord - ripassare - som betyder at passere igen. Det er simpelthen "rester" fra
Amarone-produktionen, der bliver anvendt igen. Altså, vinen har ligget på skaller og nogle gange kvas fra produktionen af Amarone. På
den måde bliver Ripasso-vinen tilført noget af Amaronens fylde og karakter - uden dog at blive helt så kraftig, smagfuld og alkoholrig som
Amaronen.

Chiaro di luna Primotivo 0,70 l ................................................................................. 229,Chiàro di Lùna, der betyder måneskin, er fremstillet udelukkende på Primitivo-druer. Primitivo-druerne kommer fra Apulien, der regnes
for det bedste sted i verden til denne druesort. Det varme og tørre vejr gør at Primitivo modner hurtigt og undgår sygdomme som
meldug. Lækker mørkerød rødvin med en betagende bouquet af svesker, solmodne druer. Vinen har en blød og saftrig smag "uden
skarpe hjørner" samt en anelse naturlig druesødme i eftersmagen. En vin der kan minde lidt om Ripasso fra Valpolicella.

Amarone della Valpolicella 0,70l .............................................................................. 469,Produceret i små mængder på den traditionelle metode og kendetegnet ved en omhyggelig udvælgelse af druer og tørring.
Den er rig på alkohol, meget struktureret og kraftfuld, men alligevel elegant. Dyb granat rød i farven og er karakteriseret ved
stor aroma af valnød og solbærmarmelade. En vin med en tør, fløjlsagtig og generøs krop.

Fra vores gamle vinkort (tilbud) – få flasker tilbage
Ribera del Duero, Bodegas Ribòn Barrica (Spanien) ............................................... 169,En vin er lavet på 100% Tempranillo fra 20 år gamle vinstokke. Har lagret 6 måneder på nye fade.
Farven er intens med lilla nuancer. Bouqueten domineres af violer og lavendel med toner af røde bær. Smagen er livlig og
elegant i munden hvor tanninerne danner den rette balance af røde bær og lakrids med en krydret og kraftig eftersmag

Primotivo Puglia (Italien)……………………………………………………………… ...... ………………… 169,Denne rødvin kommer fra Puglia i det sydlige Italien og er lavet på 100% Primitivo. En vin der er rund, blød og med en
masse modne bær i smagen. Vinen er let krydret og holder en alkoholprocent på 14%.Denne Primitivo er i fin balance med
de0n krydret smag og lange eftersmag. Server denne vin ved 16- 18 grader til kød eller sammenkogte retter med pasta for
at få det bedste ud af vinen

Valpolicella, Ripasso DOCG (Italien) ...................................................................... 169,Denne Ripasso er lavet på Corvina, Rondinella & Molinara druerne. Vinen har en dybrød farve med tydelige smag af røde
modne bær og et strejf af lakrids. Er utrolig blød og rund at få i munden. En vin med meget fylde, karakter og stil.

Côtes du Rhone, Villages (Frankrig)

...................................................................... 169,-

Vinen har lageret 12 måneder på egetræsfade. Farven er dyb granatrød med lilla refleksioner. Bouqueten er let krydret
med rød frugt og lakrids. Smagen af modne røde frugter og krydderier er ikke til at tage fejl af. Passer godt til rødt kød,
kalvekød og ost.

Husets Rosevin
Catanga Rosado Tempranill ..................................................................................... 209,Catanga kombinerer økologisk vinfremstilling med den rigtige kvalitet til den rigtige pris, alt sammen pakket ind i et
moderne udtryk. Catanga Rosado Tempranillo er frembragt udelukkende på økologisk certificerede Tempranillo-druer,
dyrket i området La Mancha. Druerne bliver håndplukket og afstilkes inden macerationen finder sted, hvor der er
skindkontakt i en halv dag ved 12 grader for at trække aroma og farve til vinen. Gæringen sker i temperaturkontrollerede
ståltanke ved 16 grader i ca. 18-20 dage. Den klare pink farve stråler i glasset. Bouqueten er frisk med noter af vilde bær
og modne jordbær. Den er tør, frugtrig og frisk med en lang og behagelig eftersmag.

