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VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLASKE

VI ANBEFALER...
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 vinmarkerne er klimatisk under indflydelse af både Toscanas og Romagnas kølige bjerge i sydvest 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 Ravaiolifamiliens stædige indsats for at udbrede kendskabet til Emilia-Romagnavinene har kolossal
betydning for området.

Nespolino Trebbiano/Chardonnay, Poderi dal Nespoli,
Emilia Romagna
Poderi dal Nespoli er den vigtigste vingård i
distriktet Emilia-Romagna, kun en times kørsel fra distriktets hovedby Bologna.
Vinen er lavet på Trebbiano Chardonnay. Den fremstår frisk med aromatisk duft
af tropisk frugt, grønne æbler og citrus. Smagen er halvtør og fyldig.
1/1 fl. 328,-, Pr. glas 79,-.

Nespolino Sangoivese/Merlot,
Poderi dal Nespoli, Emilia Romagna
En skøn blanding af Italiens solmodne druer, her er Sangiovese og Merlot
plukket på grænsen til Toscana. Mørk tæt farve. Intens og krydret bærfyldt
duft. Saftig, halvtør og frugtrig vin.

1/1 fl. 328,-, Pr. glas 79,-.
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MOUSSERENDE VINE
Cava Dibon, Demi-Sec, Bodegas Pinord, Penedés,
Spanien
Cava Dibon Demi Sec er en cava lavet på ”champagne-metoden”, dvs. 2. gæringen
foregår i flasken, hvilket giver blide bobler og dejlig smag. Lækker duft af blomst
og bær, smagen er afrundet og blød, halvtør og frugtrig.

Pr. flaske 295,-.

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,-.

Le Brut Majeur, Ayala, Champagne, Frankrig
Frisk let gylden vin med en usædvanlig flot mousse. Duften er rig og kompleks som
en buket blomster med nuancer af hvid frugt og citrus. I munden livlig, frisk og cremet.
Perfekt som aperitif, men går også glimrende til retter med hvid fisk, skaldyr eller
kylling. Et sublimt glas champagne fra en området dygtigste producenter.

Pr. flaske 795,-. Magnum 1.495,-.

Ved køb af
1 fl. vin medfølger
der gratis isvand
3/2022
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ROSÉ VINE
Coreto Rosado, DFJ Vinhos, Lisboa,
Portugal
I glasset en flot udstråling af den dybrosa mørke farve. Dufter meget aromatisk,
med noter af hindbær og jordbær. Smagen er halvtør, meget afrundet, forholdsvis
fyldig og særdeles frugtig.
En virkelig læskende og flot alsidig rosévin.

Pr. flaske 295,-. Pr. glas kr. 69,-.

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. Perfekt alene eller til lettere mad. Druer: 100 % Sangiovese.

Pr. flaske 345,-.

Ved køb af
1 fl. vin medfølger
der gratis isvand
3/2022
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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 295,-. Pr. glas kr. 69,-.

Riesling ’Since 1648’
Weingut Thanisch, Tyskland
Riesling er med rette populær verden over – den klassiske tørre og fantastisk friske
hvidvin med de mange frugtaromaer, passer perfekt til såvel smørrebrød som
smagfulde fiskeretter.

Pr. flaske 375,-.

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 395,-.

Chablis, Chanson, Frankrig
Smagen er fyldig og halvtør, vinen er dyrket på de bløde bakker i Bourgogne,
en fyldig og eksklusiv vinoplevelse. Nyd den alene eller drik den til alle former
for skaldyr og fisk.

Pr. flaske 525,-.

Ved køb af
1 fl. vin medfølger
der gratis isvand
3/2022
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Pinot Grigio ØKO
Corte Majoli, Italien
Nyd denne karakterfulde hvidvinsdrue, som i Alsace er kendt som Pinot Gris.
Duften er aromatisk med et strejf af pære. I smagen fornemmes en cremet fylde
- en hvidvin til de fyldigere retter og velegnet til fisk og fugl.

Pr. flaske 345,-.

Nespolino Trebbiano/Chardonnay, Poderi dal Nespoli,
Emilia Romagna, Italien
Poderi dal Nespoli er den vigtigste vingård i
distriktet Emilia-Romagna, kun en times kørsel fra distriktets hovedby Bologna.
Vinen er lavet på Trebbiano Chardonnay. Den fremstår frisk med aromatisk duft
af tropisk frugt, grønne æbler og citrus. Smagen er halvtør og fyldig.

Pr. flaske 328,-. Pr. glas 79,-.

Sauvignon Blanc 'Peggy'
Soho Winery, New Zealand
Vinen er uimodståelig – Med aromaer af stikkelsbær og citrusfrugt. Smagen er
sprød med masser af hyldeblomst, og frisk tropisk frugt. Glæd dig til denne saftige
vin. som associeres til forår, solskin og sommer.

Pr. flaske 375,-.

Chardonnay UMA
Finca Angostino, Argentina
Wouw - sikke den dufter og smager! Meget aromatisk og fyldig halvtør vin.
Et herligt glas som kan drikkes med og uden mad.

Pr. flaske 345,-.

Ved køb af
1 fl. vin medfølger
der gratis isvand
3/2022
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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 295,-. Pr. glas kr. 69,-.

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 365,-.

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. 525,-.

Malbec UMA
Finca Angostino, Argentina
Argentinas nationaldrue kalder på godt kød! Mørk og tæt farve, indtagende aroma
af mørke bær, vanilje og kirsebær. Blød og halvtør i smagen med lang og sødmefuld
eftersmag.

Pr. flaske 345,-.

Ved køb af
1 fl. vin medfølger
der gratis isvand
3/2022
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RØDVINE
Valpolicella "Ma Roat" Ripasso Tezza, Veneto,
Italien
Indbydende duft med nuancer af kirsebær, hindbær, ribs og lakrids. Smagen er
meget afrundet og næsten cremet, med en god balance mellem frugt og syre.
En elegant Bourgogneagtig Ripasso, lav på alkohol og velegnet til lettere
kødretter. Druer: Corvina, corvinone og rondinella.

Pr. flaske 425,-

Amarone della Valpolicella, Corte Majoli, Veneto, Italien
Dyb mørkerød i farven. En rigtig ”meditationsvin”, for alene duften er værd at fordybe
sig i. Noter af sveske, rosin, kirsebær, kaffe, chokolade, kamfer og meget mere. Smagen
er intens og kraftfuld med en fantastisk fornem balance mellem syre, sødme og fedme.
Vinen kalder på de kraftige retter.

Pr. flaske 575,-.

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, hindbær 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 355,-.

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,-.

Ved køb af
1 fl. vin medfølger
der gratis isvand
3/2022
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AFSLUT MIDDAGEN MED...
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 295,-.

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 75,-.

Reserve Port - Ruby Lot 601
Quinta de la Rosa, Portugal
Mørk farve og rig duft af tørret frugt og chokolade. Smagen er sødmefuld, men
også lidt til den tørre side. Excellent til både blåskimmelost, desserter med mørk
chokolade eller som aperitif. Druer: Touriga nacional, touriga franca, tinta barroca
og tinta roriz m.fl.

Pr. flaske 398,-.

10 Year Old Tawny, Quinta de la Rosa, Douro,
Portugal
Quinta de la Rosa har produceret portvin siden 1815. tørret frugt og chokolade.
Behersket sødme og friskhed. Excellent til blåskimmelost og desserter med mørk
chokolade.

1/2 flaske 525,- Pr. glas kr. 75,-.

Ved køb af
1 fl. vin medfølger
der gratis isvand
3/2022
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