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VINSLOTTET               OPLEVELSER PÅ FLASKE

MOUSSERENDE
Cava Dibon halv-tør  
Bodegas Pinord, 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. Drue: 
 
 
  
1/1 fl. 348,-. Glas 65,-.

Malvasia  
Terre da Vino, Italien   
Flot kirsebærrød farve. 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. Vinen holder kun 6,5% og kan nydes i store slurke. Drue: 100% Malvasia.  
 
 
 
1/1 fl. 348,-.

Cremant de Loire, Brut  
Langlois-Chateau, Frankrig   

Dufter friskt af hvid blomst, fersken, kvæde og grapefrugt. Meget læskende og 
med en raffineret eftersmag, som ikke står tilbage for god champagne. Oplagt 
som aperitif, til kanapéer, skaldyr eller mager fisk. Drue: 100% Chenin Blanc. 
 
 
 
1/1 fl. 398,-   

Le Brut Majeur  
Champagne Ayala, 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. Druer: Pinot Noir, Pinot Meurnier, Chardonnay. 
 
1/1 fl. 595,-. 
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HVIDVINE
La Cour des Dames, Blanc,  
Badet Clement, Frankrig   

Fremstillet på druerne Chardonnay, Ugni Blanc og Colombard.  
Farven er klar gylden, med et grønligt skær. Duften er intens af moden  
frugt, samt en elegant underspillet fadlagring. Smagen er forfriskende men 
samtidig lettere cremet og fyldig i eftersmagen.  
 
 
1/1 fl. 298,-. Glas 65,-. Stort glas 105,-. 

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. Drue: 100% Chardonnay.    
 
 
 
 
1/1 fl. 358,-. 

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.  
Drue: 100% Pinot Grigio.  
 
 
1/1 fl. 378,-. 

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. En vin som associere til 
forårets og sommerens kommen. Glæd dig til denne saftige vin. Drue: 100% 
Sauvignon Blanc.  
 
 
1/1 fl. 425,-.
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Bourgogne Blanc 'La Roche Vineuse'  
Domaine 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 for-
mer for skaldyr og fisk.  Drue: 100% Chardonnay. 
 
 
 
1/1 fl. 598,-                 .
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ROSÉ VINE
Fontanet Rosé, Fontanet 
IGP Pays d'Oc, Frankrig  

Smuk løgskalfarve. Duften er delikat af blomster, hindbær, kirsebær og ribs. 
Smagen er frisk og liflig med en blød, lang eftersmag. Det oplagte valg som 
det kølige, tørstslukkende glas eller til lette fiskeretter og salater.  
Drue: Grenache & Carignan.  
 
 
1/1 fl. 335,-. Glas 75,-. Stort glas 115,-. 

Filarino Rosé  
Poderi dal Nespoli, 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.  
 
 
 
1/1 fl. 368,-.
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RØDVINE
La Cour des Dames, Rouge  
Badet Clement, 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. 298,-. Glas 65,-. Stort glas 105,-. 

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. 
 
 
 
1/1 fl. 358,-.

Mandorla IGT 
Mondo del Vino, Italien  

Dejlig aroma af kirsebær, sveske, tobak, rosin, kirsebær og vanilje. Smagen er 
fyldig, intens og rund med en sødmefuld eftersmag.  
 
 
 
 
1/1 fl. 378,-. Glas 75,-. 

Grenache Generation  
Vin Descombe, Frankrig  

noter af kaffe, ristet brød og vanilje. Smagen er saftig, dyb og intens. Et værdigt 
glas og flot modstander til nabo regionen Toscana hvor Brunello bliver dyrket. 
 
 
 
 
1/1 fl. 398,-. 
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RØDVINE
Chianti DOCG  
Torre a Cona, Italien   

Tæt rubinrød med et violet skær. Duften er intens af friske kirsebær, jordbær og 
hindbær tilsat noter af kaffe, ristet brød og vanilje. Smagsmæssigt flot balanceret 
med medium fylde. Et sublimt glas Chianti når det er bedst.  
 
 
 
1/1 fl. 415,-.

Valpolicella Ripasso 
Tezza Vineyards, 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 
kraftig Ripasso, høj på alkohol og velegnet til kraftige kødretter. Druer: Corvina, 
corvinone og rondinella.  
 
 
1/1 fl. 435,-.

Vaquos Crianza 
Ribera del Duero, Spanien    
Sådan skal stor spansk vin smage! 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.   
 
 
 
1/1 fl. 468,-.

Zinfandel ”Sin Zin”  
Alexander Valley Vineyards, USA   

Saftig vin med duft af jordbær, blomme, chokolade, appelsinskal og lidt charme-
rende vanilje fra fadet. Smag er blid og dog ret fyldig i en frisk og potent stil 
med et forfriskende strejf af peber. 
 
 
 
1/1 fl. 498,-.
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RØDVINE
Saint-Emilion Grand Cru  
Château La Croix Chantecaille, Frankrig   

Sådan skal god vin smage! Saint Emilion er blandt Frankrigs mest kendte og be-
rømte vinområder. I glasset har vinen en flot farve, smagen er blød og noter af 
bær, krydderi og lang eftersmag.  
 
 
 
1/1 fl. 575,-.
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AFSLUT MIDDAGEN MED...
Moscatel  
Vittore, 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,-. 

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. 348,-. Pr. glas 55,-.  

10 Years Old Tawny Port 
Quinta de la Rosa, Portugal   

Imponerende duft og smag af sveske, figen, puddersukker og mandel. I glas-
set er den raffineret og blød med behersket sødme i en lettere oxideret stil. 
Et flot glas til desserter med nødder, lys chokolade og karamelliseret frugt.   
 
 
 
1/1 fl. 525,-. Pr. glas 95,-. 

3/2022



VINSLOTTET               OPLEVELSER PÅ FLASKE

SODAVAND 

Faxe Kondi, Nikoline, Pepsi, Pepsi Max, Egekilde m/u citrus 37,- 
Cocio 40,- 

 
 

ØKO-SAFT  
Hyldeblomst, æblejuice, appelsinjuice 40,- 

 
 

FADØL 

Pilsner/Classic, 30 cl. 40,- 
Pilsner/Classic, 50 cl. 60,- 
Pilsner/Classic, 75 cl. 90,- 
Mørk Mumme, 30 cl. 50,- 
Mørk Mumme, 50 cl. 70,- 
Mørk Mumme, 75 cl. 105,- 

 
 
FLASKEØL 

Pilsner, 33 cl. 40,- 
Classic, m/u alkohol, 33 cl. 40,- 
Heineken, m/u alkohol, 33 cl. 45,- 
Gylden IPA, 50 cl. 65,- 
Lottrup Dark Ale, 33 cl. 55,- 

 
 

VARME DRIKKE 

Kaffe/Te 40,- 
Varm kakao 45,- 
Cappuccino 45,- 
Espresso 35,- 
Dobbelt Espresso 47,- 
Cafe Latte 45,- 
Irsk Kaffe 65,- 
Irsk Kaffe, dobbelt 95,-
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