VI N KORT

VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLASKE

BOBLER/MOUSSERENDE
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.

1/1 fl. 295,-, Pr. glas 55,-.

Cremant de Loire, Brut, Langlois-Chateau, Frankrig
Dufter friskt af hvid blomst, fersken, kvæde og grapefrugt.
Smagen har en god tørhed. Meget læskende og med en raffineret eftersmag, som ikke står tilbage for god champagne.
Oplagt som aperitif, til kanapéer, skaldyr eller mager fisk.

1/1 fl. 375,-.

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.
1/1 fl. 295,-, Pr. glas 55,-.
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Lette - Friske - Aromatiske

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. Passer til de fleste
fiskeretter.
1/1 fl. 278,-, 1/2 fl. 149,-, Pr. glas 55,-.

Weather Station, Sauvignon Blanc, Journey’s End, Sydafrika
Charmerende duftnuancer af hvide blomster, græs, citrus og melon.
Frisk og slank i munden med intens frisk frugt, frisk syre og en tør afslutning.
Et dejligt glas til skaldyr, mager fisk og milde oste.

1/1 fl. 345,-.

HVIDVINE

Mediumfyldige – Frugtige

Jean des Vignes, Blanc demi-sec, Plaimont, Gascogne, Frankrig
Lys, klar farve. Duft af citrusfrugter med en let sødlig tone. Smagen er
halvtør og sprød, og vinens friske bid gør den oplagt som aperitif eller til
lettere forretter og salater.

1/1 fl. 295,-.
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Mediumfyldige – Frugtige

Pagadebit, Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna, Italien
Klar strågylden vin, der dufter indbydende af blomster, citrus og havtorn.
Smagen er sprød og frisk med fine noter af fersken og urter. Ganske velegnet til cremet grønsagssuppe og retter med asparges og skaldyr.

1/1 fl. 345,-.

Chardonnay/Semillon, Petit Rozier, 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 til de ikke for kraftige fiskeretter eller bare som aperitif uden mad.

1/1 fl. 318,-.

ROSÉ VINE
Fontanet Rosé, Fontanet, IGP Pays d'Oc, Frankrig
Smuk løgskalfarve. Delikat duft af blomster, hindbær, kirsebær og ribs.
Halvtør og liflig med lang eftersmag.
Oplagt som køligt, tørstslukkende glas eller til lette fiskeretter og
salater.

1/1 fl. 325,-, Pr. glas 59,-.
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ROSÉ VINE
Rosé, "R", Roubine, Ch. Roubine, Provence, Frankrig
Livlig duft af blomster, mildt krydderi og røde bær.
Smagen er helt tør med saftige indslag af jordbær, hindbær og melon.
Frisk og balanceret vin, som kan nydes til orientalsk mad, salater og pasta
– eller naturligvis helt alene.

1/1 fl. 325,-.

RØDVINE

Elegante – Frugtige – Friske

La Cour des Dames, Rouge, Badet Clement, Vin de France,
Frankrig
Krydret duft af modne mørke bær. Smagen er afrundet, saftig og med
moden frugt og et strejf af sødmefulde, varme krydderier. Imødekommende, blød og saftig sydfransk vin, som passer til de fleste kraftigere
kødretter, men også kan drikkes let afkølet til charcuteri og modne faste
oste.
1/1 fl. 278,-, 1/2 fl. 149,-, Pr. glas 55,-.

Le Bourgogne Rouge, Chanson, Bourgogne, Frankrig
Dufter lifligt af modne bær, lakrids og krydderier. Smagen er blød, fyldig og
imødekommende.
Vinen kan nydes sammen med fisk, stegt eller braiseret kød og retter med
pasta.

1/1 fl. 395,-.
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RØDVINE

Mediumfyldige – Struktur

Shiraz / Cab.Sau - Petit Rozier, 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.

1/1 fl. 318,-.

Carmenere, Columbine Reserve, William Cole,
Colchagua Valley, Chile
Duften byder på aroma af hvid peber, dild, muskatnød og røde frugter såsom
brombær, blandet med bløde noter af vanilje fra fadet. I munden fornemmes
silkebløde, afrundede noter samt masser af frugt.

1/1 fl. 335,-.

Merlot, Journey’s End, Stellenbosch, Sydafrika
Intens rød farve med orange skær i kanten. Levende kirsebærduft blandet
med lidt mynte og solbær. Smagen er blød og saftig, moden med let krydret
chokolade og mynte præg. En vin med god fylde og kompleksitet.

1/1 fl. 395,-.

9/2018

VINSLOTTET

RØDVINE

OPLEVELSER PÅ FLASKE

Kraftige – Meditation – Eftersmag

Malbec, Barrandica, Antucura, Mendoza, Argentina
Moden duft af et massivt brag af modne bær, ren frugt og ren natur møder
ens næse. Munden tildækkes med rigdom, saft, kraft, men på den elegante
facon. Et imponerende glas, med vidne om de store vine Argentina’s
Mendoza kan frembringe.

1/1 fl. 325,-.

Mandorla IGT Puglia, Mondo del Vino, Puglia, Italien
Dejlig aroma af kirsebær, sveske, tobak, rosin, kirsebær og vanilje.
Smagen er fyldig, intens og rund med en sødmefuld eftersmag.

1/1 fl. 355,-.

Amarone della Valpolicella, Corte Majoli - Italien
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, f.eks. langtidsbraiseret kød og indkogte
saucer.
1/1 fl. 455,-.
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DESSERTVINE
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 liflig 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.
1/1 fl. 295,-. Pr. glas 55,-.

Tawny Port, Quinta de la Rosa, Portugal
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.

1/1 fl. 295,-. Pr. glas 55,-.

Moscatel, Vittore Valencia, Spanien
Moscatel er druen, som benyttes over hele verdenen til primært de søde
vine. Vinen har en vis fedme, med en aromatisk frugt, kombineret af en
god sødme, og en behagelig friskhed.

1/1 fl. 295,-. Pr. glas 55,-.
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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
Strågylden farve med grønlige stænk. Aromatisk duft af tropisk frugt, grønne
æbler og lidt citrus.
Smagen er flot afbalanceret med noter af ananas, mango og papaya.

1/1 fl. 345,-.

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.

1/1 fl. 345,-.
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DRIKKEVARER
SODAVAND
Faxe Kondi, Nikoline, Pepsi, Pepsi Max, Egekilde m/u citrus, hyldeblomst
Kildevand 50 cl.

ØL
Pilsner fad 30 cl.
Pilsner fad 50 cl.
Pilsner fad 75 cl.
Classic fad 30 cl.
Classic fad 50 cl.
Classic fad 75 cl.
Pilsner flaske 33 cl.
Classic flaske 33 cl.

37,30,-

40,60,90,50,70,105,40,40,-

SPECIALØL
Edelweiss, 33 cl.
Heineken, 33 cl.
Lottrup Dark Ale
Specialøl 50 cl.
Mumme 30 cl.
Mumme 40 cl.
Mumme 50 cl.
Mumme 75 cl.

45,42,55,65,45,60,65,95,-

VARME DRIKKE

36,38,38,32,47,38,55,-

Kaffe/Te
Varm kakao
Cappuccino
Espresso
Dobbelt Espresso
Cafe Latte
Irsk Kaffe
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