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VI ANBEFALER...

 Nespolino Sangoivese/Merlot, 
Poderi dal Nespoli, Emilia Romagna  

Flot rubinrød i glasset. Duften er indtagende med noter af kirsebær, violer,  
chokolade og lidt urter. 
Smagen er mild og rund og meget saftig. 
En meget harmonisk vin, som egner sig til de fleste pastaretter, pizza og modne 
oste. 
 
1/1 fl. 308,-, Pr. glas 69,-. 

Nespolino Trebbiano/Chardonnay, Poderi dal Nespoli,  
Emilia Romagna  

Strågylden farve med grønlige stænk. Aromatisk duft af tropisk frugt, grønne 
æbler og lidt citrus. 
Smagen er frisk, tør og fyldig med noter af ananas, mango og papaja.  
Meget drikkevenlig hvidvin, som går glimrende til grillet fisk, rejer og hummer 
og retter med lyst kød. 
 
1/1 fl. 308,-, Pr. glas 69,-. 

Poderi dal Nespoli  
Poderi dal Nespoli er en af de betydeligste vingårde i distriktet Emilia-Romagna, beliggende 
ved landsbyen Nespoli. Det er kun en times kørsel fra distriktets hovedby Bologna, og vin-
markerne er klimatisk under indflydelse af både Toscanas og Romagnas kølige bjerge i syd-
vest og Adriaterhavets varme kyster i øst. 
Vingården blev grundlagt i 1929 af Attilio Ravaioli. Han plantede de første stokke på marken 
kaldet Prugneto. Flere vinmarker fulgte, og i dag driver 4. generation af Ravaioli-familien 
dygtigt de 110 ha vinmarker samt et topmoderne vineri. 
Vinmagerne Celita Ravaioli (oldebarn til stifteren), chilenskfødte Maria Soledad Lang og  
piemonteseren Piergiuseppe Grimaldi anvender de nyeste teknikker kombineret med  
områdets traditionelle metoder. 
I dag regnes Poderi dal Nespoli som den bedste større vinproducent i regionen, og Ravaioli- 
familiens stædige indsats for at udbrede kendskabet til Emilia-Romagnavinene har kolossal 
betydning for området.
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MOUSSERENDE VINE
Cava Dibon, Demi-Sec, Bodegas Pinord, Penedés, Spanien  

En charmende og indtagende Cava, med en flot mousse. Halvtør og frugtig med 
en blød cremet fylde. Perfekt som aperitif. 
 
 
 
 
 
Pr. flaske 275,-. 

Malvasia di Castelnuovo, Nevissano, Terre da Vino,  
Piemonte, Italien  

Vinen har en flot kirsebærrød farve, med fine små perler. Duften er aromatisk, 
med noter af roser og røde skovbær. Smagen er sød, liflig og aromatisk, frisk med 
en dejlig sødme som støttes op af de fine perler. Piemonteserne hælder gerne 
vinen over friske jordbær, men den er også vidunderlig til kager med creme, 
Panna Cotta, pandekager med syltetøj, eller rabarbertrifli. 
 
Pr. flaske 398,-.

Brut Majeur, Ayala, Champagne, Frankrig  

Ayala har i over 150 år været garant for den klassiske elegante Champagne. Huset har 
altid haft knivskarpt fokus på at producere delikate og friske champagner af høj klasse.  
I 2005 blev huset overtaget af champagnehuset Bollinger (James Bond Champagne).  
Brut Majeur er af typen non vintage dvs. at man sammensætter vinen af flere årgange. 
Vinen har en let gylden farve med flotte store perlende bobler. Duften er rig og kompleks 
som en buket blomster med nuancer af hvid frugt og citrus. Smagen er forfriskende og 
livlig, cremet og intens.  
Pr. flaske 795,-. Magnum 1.495,-. 

 

7/2020

Ved køb af  
1 fl. vin medfølger  

der gratis isvand
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ROSÉ VINE
Coreto Rosado, DFJ Vinhos, Lisboa, Portugal  

Aromatisk, med noter af hindbær, jordbær og kirsebær. Smagen er frisk/halvtør, 
flot afrundet og behagelig fyldig. 
 
 
 
 
 
Pr. flaske 275,-. Pr. glas kr. 59,-. 

Filarino Rosé, Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna, Italien  

Duften er aromatisk af vilde roser, granatæble og blodappelsin. Afrundet, frisk  
og frugtig smag af røde kirsebær med et strejf af viol og en delikat mineralsk  
afslutning.  
Drik den som aperitif eller til salater og lette forretter. 
 
 
 
Pr. flaske 325,-. 

Duberny, Château Regismont, Syrah/Grenache Rose, Frankrig  

En vidunderlige rosé, defineret af elegance og balance. Duften er meget aromatisk  
og smagen har en antydning af jordbær og grenadine, med en silkeagtig tekstur. 
 
 
 
 
 
Pr . flaske 345,-. 

 

7/2020

Ved køb af  
1 fl. vin medfølger  

der gratis isvand
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HVIDVINE
La Cour des Dames Blanc, Badet Clement, Vin de France, Frankrig  

Vinen har en frisk frugtrigdom med nuancer af hvid fersken og citrus og en  
anelse fedme.  
Smagen er tør og sprød, og frugten blød og læskende. 
 
 
 
 
Pr. flaske 275,-. Pr. glas kr. 59,-. 

Duberny, Château Regismont, Chardonnay/Viognier Blanc 
Frankrig  

Dette blend har en glinsende gul farve i glasset. Duften er ekstremt aromatisk  
med delikate blomsternoter og tropisk frugt. Smagen er rund og fyldig. En sand 
fornøjelse at drikke. Perfekt til retter med fjerkræ, fisk, skaldyr eller sommersalat. 
 
  
Pr. flaske 345,-. 

Riesling ”Granit”, ØKO, Domaine Frey, Alsace, Frankrig  

Intens citrus- og blomsterduft med mineralske toner.  
Smagen er frisk, ren og meget præcis.  
En charmerende riesling fra det skønne Alsace. 
 
 
 
 
Pr. flaske 375,-. 

7/2020

Ved køb af  
1 fl. vin medfølger  

der gratis isvand

Chablis, Chanson, Frankrig  

En af verdens mest berømte hvide vine er Chablis, et underområde som hører til i det 
legendariske Bourgogne. Chablis er lavet på den verdenskendte druesort Chardonnay 
som også bruges til de hvide bourgogner. Vinene er kendetegnet ved at være friske og 
med et lille flint i næsen. Netop klassiske producenter som Chanson, der ikke bruger 
fadlagring, får vinen til at fremstå ren, frugtig og med en behagelig fedme i efter -
smagen. Et værdigt glas chablis for dem der elsker chardonnay og klassisk bourgogne. 
  
Pr. flaske 495,-. 
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HVIDVINE
Domaine De La Tourmaline, Gadais Père & Fils Muscadet, Frankrig  

Dyrket mellem Sèvre og Maine ved bjergene i Saint Fiacre, er "Domaine de la Tour-
maline" produceret af druer fra ca. hundrede parceller dyrket i overensstemmelse 
med bæredygtige landbrugsmetoder. En let og elegant vin, som fremstår frisk og ren. 
Med noter af friske blomster, pære, og sprøde æbler, er dette et vidunderligt glas, 
som passer godt sammen med fjerkræ og lækre salater. 
  
Pr. flaske 315,-. 

Chardonnay/Semillon, Petit Rozier, Western Cape, Sydafrika  

Dufter eksotisk af grapefrugt, honning og hvide markblomster. Smagen har en  
charmerende frugtsødme og god friskhed.  
Et lifligt og lækkert glas. 
 
 
 
 
Pr. flaske 298,-. 

Nespolino Trebbiano/Chardonnay, Poderi dal Nespoli,  
Emilia Romagna, Italien  

Strågylden farve med grønligt skær. Aromatisk duft af tropisk frugt, grønne æbler 
og lidt citrus.  
Smagen er frisk og fyldig med noter af ananas, mango og papaya.  
Meget drikkevenlig hvidvin, som går glimrende til grillet fisk, rejer og hummer  
og retter med lyst kød. 
 
Pr. flaske 308,-. Pr. glas 69,-. 

7/2020

Ved køb af  
1 fl. vin medfølger  

der gratis isvand

Sauvignon Blanc, White Collection, SOHO, Marlborough,  
New Zealand  

Uimodståelig aroma af græs, stikkelsbær og citrusfrugt. Smagen føles slank og 
sprød med masser af hyldeblomst, tropisk frugt og dejligt forfriskende.  
Velegnet til lette retter med grønsager og fisk. 
 
  
Pr. flaske 355,-. 
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RØDVINE
La Cour des Dames Rouge, Badet Clement, Vin de France, Frankrig  

Smagen er afrundet, saftig og med moden frugt og et strejf af sødmefulde, varme  
krydderier. Imødekommende, blød og saftig sydfransk vin. 
 
 
 
 
 
Pr. flaske 275,-. Pr. glas kr. 59,-. 

La Cour des Dames Pinot Noir, Badet Clement, Vin de Pays d’Oc, 
Frankrig  

Druerne til denne Pinot Noir kommer primært fra Aude-dalen i Languedoc-Roussillon. 
Intens næse med noter af hindbær, ribs og jordbær. Vinen er mild, blød og saftig.  
En meget elegant og velafbalanceret pinot noir, som fungerer fint til grillet fisk og  
retter med lyst fjerkræ. 
  
Pr. flaske 345,-.

Nespolino Sangiovese/Merlot, Poderi dal Nespoli, Emilia Romagna, 
Italien  

Intens næse af mørke bær og lidt krydderier. Smagen er saftig og fyldig i munden. 
En meget harmonisk vin, der egner sig til de fleste kødretter. 
 
 
  
Pr. flaske 308,-. Pr. glas kr. 69,-. 

7/2020

Ved køb af  
1 fl. vin medfølger  

der gratis isvand

Fleurie, Chanson, Beaujolais, Frankrig  
Dufter meget frisk og frugtig med mindelser om flotte røde haveroser.  
Smagen er blød, indtagende og lækker med modne røde bær og lidt krydderier. 
Drikkes let afkølet til charcuteri og milde oste. 
 
 
 
 
Pr. 1/1 fl. 495,-. 



VINSLOTTET               OPLEVELSER PÅ FLASKE

RØDVINE

Amarone della Valpolicella, Corte Majoli, Veneto, Italien  
Amarone, Corte Majoli er en egnstypisk vin med masser af karakter og identitet. Amarone 
fremstilles på den såkaldte appasimento metode, dvs. hvor druerne lægges til tørre på  
loftet. Efter 4 måneder presses druerne og de nærmest rosinagtige druer omdannes til  
alkohol og pga. af det høje sukkerindhold opnåes en høj alkoholprocent. Corte Majoli 
Amarone har en dyb mørkerød farve. Duften er med noter af sveske, rosin, kirsebær, 
kaffe, og chokolade. Smagen er kraftig og har en flot balance iforhold til friskhed, sødme, 
og fedme. Her forstår man hvorfor Amarone bliver kaldt Kongernes vin af Italien. 
Pr. flaske 525,-. 

Montepulciano D’Abruzzo D.O.C. Mandorla, Abruzzo, Italien  

Vellavet flot italiensk montepulciano - en lokal drue, som kan spores helt tilbage til 
1700-tallet fra Abruzzo distriktet.  Farven er dybrød, næsen intens af kirsebær, hind-
bær og roser samt lidt chokolade, vanilje og cedertræ. Smagen er fyldig og frugtmættet 
i perfekt balance mellem frugt og friskhed. Perfekt til grillet kød og modne oste. 
 
  
Pr. flaske 325,-.

Vaquos Roble, Bodegas Pinord, Ribera del Duero, Spanien  

Flot dybrød kirsebærfarve. Duften er indtagende af modne bær, lakrids og vanilje.  
Smagen er medium fyldig, meget elegant med god sund, saftig frugt og et pikant  
strejf af vanilje. Herlig til lammekød, til gryderetter, til frikassé, til farsretter og  
godt oksekød. 
 
 
 
Pr. flaske 398,-. 

7/2020

Ved køb af  
1 fl. vin medfølger  

der gratis isvand

Valpolicella "Ma Roat" Ripasso Tezza, Veneto, Italien  

Ma Roat betyder Røde Måne på kimbrisk, og kimbrerne var et folkefærd fra Him-
merland, som immigrerede i år 101 f.Kr. til Sydeuropa. Smagen er meget  
afrundet og næsten cremet. En charmerende og silkeblød ripasso, med masser af 
elegance. 
 
 
 
Pr. flaske 375,-
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RØDVINE
Shiraz/Cabernet Sauvignon, Petit Rozier, Western Cape, Sydafrika  

Mørk tæt farve. Intens næse af mørke bær og lidt krydderier. Saftig og fyldig i  
munden. Serveres til de lidt kraftigere kødretter med okse eller lam. 
 
 
 
 
 
Pr. flaske 298,-. 

7/2020

Ved køb af  
1 fl. vin medfølger  

der gratis isvand
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SØDE VINE
Moscato d’Asti, Cá ed Balos, Azienda Agricola Dacapo, Italien  

Fantastisk aromatisk duft, med en delikat og vedholdende aroma. Smagen er  
intens og sødmefuld. En Moscato d’Asti når den er bedst. 
 
 
 
 
 
Pr. flaske 275,-. 

10 Year Old Tawny, Quinta de la Rosa, Douro, Portugal  

Tonel 12 refererer til det gamle fad, som familien før i tiden tappede deres  
10 års tawny fra. 
Duft af sveske, figen, puddersukker og mandel. Smagen er raffineret og blød  
med behersket sødme. Et flot glas til desserter med nødder, lys chokolade og  
karamelliseret frugt.  
 
 
1/2 flaske 498,- Pr. glas kr. 59,-.

Moscatel de Valencia, Vittore, Spanien   
Meget aromatisk duft af abrikos, honning og kamille.  
Smagen er fed, cremet, og ret lang. En fyldig dessertvin, som dog stadig er elegant og 
frisk. 
 
 
 
 
Pr. flaske 498,-. Pr. glas 59,-. 

7/2020

Ved køb af  
1 fl. vin medfølger  

der gratis isvand




