VINKORT
RØDVIN:
Whisper vally Shiraz (Husets vin) 49/220,Australsk rødvin med en dybrød farve og aromaer af modne solbær og rabarber. Fyldig og
cremet, med en dejlig lang eftersmag. Nydes alene eller med de fleste kødretter.

Primitivo Salento 240,En flot Italiensk vin lavet 100% på Primitivodruen, dyb smag af søde modne blommer i
kombination med syrlige kirsebær, fin syre og blødhed.
Primitivo er et godt match til mange retter, bla. Pasta, oste og rødt kød.

Zinfandel 269,Fin Amerikaner produceret i Californien. Kraftig farve med et strejf af sødme og aromaer af
brombær og ribs. – nydes alene eller sammen med mad.

Montemajor Maravento Syrah 2015

349,-

Maravento er vildt populær, pga. vinens store fylde, intense frugt og den fantastiske lange
eftersmag. Produceret af sent høstet Syrah fra solrige Sicilien, har Montemajor formået at
fremstille en vin, som leder tankerne hen på et mix af Amarone, Barossa Shiraz og portvin.
Så er du vild med store og fyldige rødvine, med krydret og sødmefulde noter, så prøv
Maravento der er kåret til Siciliens bedste.

Valpolicella Ripasso 2016 – Amarones ”lillebror” 395,En fantastisk Italiensk vin. Fremstår med en dejlig duft af Kirsebær, Sveskeblomme og
antydning af Kakao og Vanilie. Farven er intens mørkerød og smagen fremstår med en perfekt
fylde og varme som giver en meget behagelig smag.

HVIDVIN:
Whisper vally Chardonnay (Husets vin) 49/220,Dejlige friske aromaer af fersken, ananas og tropiske frugter. – fyldig uden at være tung. De
friske noter gør den fantastisk sammen med fisk, salat & smørrebrød – eller helt for sig selv

Riesling 269,Harmonisk, frisk og sødmefuld, med en krydret duft af friske grønne pærer og æbler. Tør, men
frisk mineralsk vin. Velegnet til fisk, salater eller som aperitif.

ROSÉ:
Husets Rosé – Gipsy 55/250,Kraftig sydfransk Syrah. Blød & behagelig. Nydes alene eller til maden.

Bobler:
Pupitre Cava semi sec

269,-

I både duft og smag, fornemmes den kødfulde modenhed fra druerne.
Sødmen er behersket og støtter fint vinens fylde yderligere.
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