
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bobler   
 Glas 1/1 fl.
Vino Spumante, Brut, Italien  

Både i duft og smag finder du skønne noter af gule æbler, modne pærer og ristet brød. 
70,00 295,00

Raimat, Cava - Brut Nature, Chardonnay Xarello, - Organic, Catalonien, Spanien  

Tør, frugtagtig Cava med fine små bobler. 
395,00

Maison Albert Sounit, Crémant de Bourgogne - Prestige Demi-Sec, Bourgogne, 
Côte Chalonnaise, Frankrig  

Frisk og frugtrig bouquet. Pinot Noir’en lægger en bund af kraft og volumen, 
Chardonnay’en giver finesse og elegance og Aligoté’en tilfører en forførende friskhed og 
sprød syre. 

495,00

Hvidvin   

Huset´s vin 
  

 Glas 1/1 fl.
Venta La Vega, Adaras Lluvia, Almansa, Spanien 2022 

Forfriskende ren, sprød og imødekommende vin med et harmonisk samspil mellem 
druerne, der resulterer i en smukt tæmmet tropisk frugt og en mundvandsfremkaldende 
syrlighed. 

60,00 245,00

Green Soul Riesling Organic BIO - Rheinhessen, Tyskland 2021 

Fine duftnuancer med blomster, sprøde Granny Smith-æbler og gule ferskner. På paletten 
mødes man af en frisk, livgivende syre, der smukt balancerer vinens naturlige restsødme. 

275,00

Weingut Nik Weis, Urban Riesling, Mosel, Tyskland 2021 

I både duft og smag byder vinen på komplekse, florale noter med en fin underliggende 
mineralitet. Harmonisk og indsmigrende. 

295,00

Maison Louis Jadot, Mâcon-Villages - Grange Magnien, Bourgogne, Mâconnais, 
Frankrig 2020 

Tør og let drikkelig Bourgogne-hvidvin med frugtig og floral næse, er god rigtig iskold. 

345,00

Henri Bourgeois, Sancerre - Les Baronnes, Loire, Frankrig 2021 

Les Baronnes byder på citrus og lime, grønne æbler og afdæmpede eksotiske frugter, med en 
fin underliggende mineralsk tørhed. Kraftfuld, men er stadig både elegant, harmonisk og 
typisk. 

495,00

Rosevin   
 Glas 1/1 fl.
Montgravet - Pinot Noir Rosé, Frankrig 2022 

Montgravet Rosé er et usædvanlig frisk og frugtigt eksemplar af en rosévin. Den sprudler af 
frugtige aromaer med hindbær og jordbær som de primære noter samt gavmilde strejf af 
roser og violer. Den bløde og cremede smag nærmest kalder på en slurk mere. Og endnu en 
… 

60,00 295,00



 

 

Rødvin   

Huset´s Vin 
  

 Glas 1/1 fl.
Venta La Vega, Adaras Aldea, Almansa, Spanien 2020 

Medium fyldig vin, med en duft af solmodne røde bær, og noter af sød tobak. I smagen går 
disse elementer igen, med en rank og strukturerende tannin.  

60,00 245,00

Sensas, Cabernet Sauvignon/Syrah, Languedoc, Frankrig 2021 

Fyldig, blød vin med brombær og vanille i smagen. 
275,00

Elegance 43,06 Nord, Pinot Noir, Vin de Pays d'Oc, Frankrig 2021 

Elegant vin med en medium fyldig smag med toner af sorte kirsebær og et strejf af læder, 
ristede kaffebønner og solbær.  

295,00

Tommasi, Ripasso Valpolicella - Il Sestante, Veneto, Italien 2019 

Fyldig, afrundet vin med kirsebær, blomme nuancer i smagen. 
395,00

Dessertvin   
 Glas 1/1 fl.
Pete's Pure - Moscato, Australien  

Perlende, livlig og munter mousserende vin med mundvandsfremkaldende syre. Vinen 
byder på en vifte af tropiske aromaer med noter af lime, friskrevet citronskal, litchi og 
kiwifrugter.  

55,00 255,00

Warre's, Den Kongelige Livgardes Port, Douro, Portugal  

Kraftig smag af vilde røde bær i en elegant krydret alliance der efterfølges af en lang og 
behagelig finish. 

60,00 325,00

 


