Hvidvine / White wines

Mousserende og champagne

L´oie du Perigord – Husets hvidvin

Sauvignon Blanc, Frankrig

Prosecco Castello 4357

En duft af frisk citrus og grape. Blød, delikat
Med masser af frugt og en behagelig afslutning
Kr. 210 / fl. Kr. 65 / gl.

Fabiano, Italien

Baux Blond IGP, Mas Baux (økologisk)

Muscat Petits Grains, Frankrig
Noter af pærer og fennikel. Duften af Muscat
Petits Grains-druen med jasmin som afslutning.
Rund smag med noter af grape
Kr. 295 / fl.
Kr. 70 / gl.
Chablis ’Le Carré Cesar´- chateau de Maligny

Chardonnay, Frankrig
Lys, med grønne reflekser. Karakterfuld og
velafbalanceret. Fine nuancer.
En dejlig blomstrende bouquet
Kr. 450 / fl.

Famiglia Corsarini, Castellani (økologisk)

Pinot Grigio, Sicilien
Frisk og frugtrig med noter af æble og pære, og
et hint af citrusfrugt med en duft af blomster.
Forfriskende og elegant
Kr. 260 / fl.
Classic Riesling Spätlese

Moselland, Tyskland (Germany)
I smagen finder du fersken, honningmelon og
antydning af honning. Pæn syre og
mellemlang eftersmag. Sødlig, men også med en
god syre, der afbalancerer sødmen
Kr. 275 / fl.
Grüner Veltliner

Weingut Pfaffl, Østrig (Austria)
Grüner Veltliner vom Haus er strålende klar gul
med grønlige reflekser.
Behageligt krydret. Frisk æble pirrer
lugtesansen. Smagssansen
snydes sandelig heller ikke, her er peber, citrus og
krydderurter.
Eftersmagen er elegant og appetitvækkende
Kr. 285 / fl.

I duft og smag mødes man af en delikat frugtrig
smag med et væld af gule frugter, friske æbler,
pærer og en snert af blomster. Opleves frisk, livlig
og fløjlsblød
Kr. 345 / fl. Kr. 70 / gl.
Cremant d´Alsace, René Muré

Chardonnay, Pinot Noir, Frankrig
Flotte elegante bobler med en frisk duft af
blomster og grønne bær, samt lidt citrus. Inen
fornemmes frisk, med noter a æble og grønne
druer
Kr. 345 / fl. Kr. 70 / gl.
Charles Mignon 1. dru Champagne

Pinot Noir, Chardonnay, Frankrig
Duften er ekspressiv med toner af hyld, frisk
græs og grønne æbler. Smagen er fokuseret med
sprød grøn frugt og fonemmelsen af sommer
Kr. 495 / fl.

Rosé-vine
Marques del Atrio Rosado – Husets rosévin

Garnacha, Spanien
Fra glasset strømmer toner af jordbær, hindbær
og stemning af sommer. I munden opleves vinen
tør og frisk med en fin lille sødme. Her er et væld
af friskplukkede modne bær, sorte kirsebær og et
let krydret præg. En smagfuld vin, der bliver
hængende og fuldendes i eftersmagen
Kr. 255 / fl.
Kr. 65 / gl.
RÖS Cuvee Rosé

Dyrehøj Vingård Danmark
Duften er fyldt med røde sommerbær som
jordbær, hindbær, ribs og
røde æbler. Smagen er perfekt balanceret mellem
frugt og syre, som gør vinen frisk og ikke sød
Kr. 385 / fl.

Rosé-vine
Rouge a levres, Mas Baux (økologisk)

Grenache, Cabernet Sauvignon, Syrah, Frankrig
Duften er meget mineralsk, med let røgede noter
og rosenvand, som efterfølges af hints af ribs.
Smagen er livlig med syreholdige røde frugter,
og afsluttes fint og uden bitterhed
Kr. 295 / fl.

´Knotty Vines´, Rodney Strong

Zinfandel, Sonoma, USA
Frisk frugt med noter af hindbær fra Russian
River Valley samt moden sødmefuld frugt, især
brombær og peber fra Aleander Valley giver en
vin med stor smagsmæssig diversitet. Lagringen
fremhæver druens krydrede karakter
Kr. 430 / fl.
Viña Tarapacá Gran Reserva (økologisk)

Central Valley, Chile

Rødvine / Red wines
L´Oie du Perigord – Husets rødvin

Merlot, Frankrig
Bouquet´en er indtagende med duft af modne
bær. L´oie du Périgord Merlot er en harmonisk og
velafbalanceret vin, der fylder munden med
lækker frugt og afsluttes med dejlige bløde
tanniner
Kr. 210 fl. Gl. 65
Primitivo di Manduria, Rocca delle Macie

Primitivo, Italien
Duften er fyldig og intens og byder, som
smagen, på noter af modne kirsebær, blommer,
kakao og vanilje. En elegant og dejlig varm vin
med en lang og vedvarende eftersmag
Kr. 315/fl. Kr. 70 gl.
Chateau Fleur de Jean Gue, Lalande-de-Pomerol

Merlot, Cabernet Franc, Frankrig
I munden dominerer smagen af solbær og ristet
kaffe. I eftersmagen er der noter af abrikos og
behagelige krydderier. Merlot-druerne giver
vinen balance og gør den rund og fløjlsblød
Kr. 405 / fl.
Ripasso Valpolicella Classico Superiore, Fabiano

Corvina, Rondinella, Molinara, Netrara, Italien
Tæt sort struktur med rød kant. Duften er
præger af mørk chokolade og varme brombær.
Smagen er kraftfuld med en kaskade af røde
bær, mokka, chokolade og bløde tanniner. Vinen
har en anelse restsødme, der balanceres fornemt
af den kraftfulde frugt og koncentration
Kr. 355 / fl.

Vinen har en ekspressiv duft med urter og
blomster som f.eks. kamille,
der træder tydeligt igennem, blandet med
modne, mørke bær. Her er
tydelige noter af tobak fra Cabernet Sauvignondruen såvel som lette
vegetabilske noter fra Cabernet Franc-druen.
Kr. 315 / fl.
Chateauneuf-du-pape ´La Fagotiere’ - økologisk

Grenache, Mourvedre, Cinsault, Clairette og
Bourboulens og Syrah, Frankrig
Flot rød farve med god tæthed. Duften er
ekspressiv og har er noter af skovens mørke bær,
og et strejf af læder. Smagen er fyldig med god
struktur. Igen er her noter fra mørke skovbær og
læder, samt en anelse krydderi / Kr. 450

