
MOUSSERENDE 

Nitus Cava Brut Reserve 

Lys gylden farve. Duften er meget ren med masser af frisk frugt. Smagen er velafbalanceret med tør eftersmag. Kr 

318,00 

Deutz Brut Classic, AOP, Champagne Deutz, Frankrig 

Flot gylden farve med et grønt skær. Frisk og blomsteragtig duft med mandelaroma.  

Ren og rig smag, smuk fylde, krop, finesse og cremet smag. Ekstremt elegant finish, som fuldendes af en let perlen.  

598,00 

HVIDVIN 

2020 Tormaresca Chardonnay Classic, IGT, Toramaresca, Antinori, Italien 

En frugtig vin med en flot stålgul farve. Duft af appelsinblomst, jasmin og hvid fersken. 

Smagen er frisk med noter af akacieblomst og havtorn. 

Intens, let krydret og med et touch af citrus.  

239,00 

2019 Villa Antinori Pinot Bianco, IGT, Tenuta Moteloro, Antinori, Italien 

Villa Antinori Pinot Bianco er strågul i farven med grønlige nuancer.  

Aromaen er raffineret og elegant med antydninger af tropiske frugter, ananas, mango og akacieblomster.  

Fuldfed, vedvarende og med en god mineralstruktur.  

368,00 

2019 Bramito del Cervo Bianco, IGT, Castello della Sala, Antinori, Italien 

Bramito 2019 er herligt strågul i farven med lysegrønlige, levende strejf.  

Aromaen er behagelig delikat med små noter af moden eksotisk frugt og lette, citrusagtige fornemmelser.  

Mundfylden er elegant med god struktur ledsaget af velgørende friskhed og en saftig finish med behagelige strejf af 

vanilje og hasselnøddesmør.  

298,00 

 

 



ROSE 

2019 Cipresseto Rosato, IGT, Santa Cristina, Antinori, Italien 

Let pink i farven og med en aroma af friske hindbær og vilde jordbær.  

Blød på tungen, fyldig og harmonisk med en lang, frugtig eftersmag.  

248,00 

RØDVIN 

2019 Neprica Negroamaro Classic, IGT, Tormaresca, Antinori, Italien 

Flot, rubinrød farve i glasset med en aroma af kirsebær og marmelade sammen med noter af violer og anisette.  

Bløde og elegante tanniner balanceret med en behagelig friskhed og sprødhed.  

239,00 

2018 Villa Antinori Rosso, IGT, Antinori, Italien 

Villa Antinori er flot rubinrød. Aromaen er kompleks med hint af vilde bær, blåbær og blommer  

sammen med antydninger af ristede hasselnødder, krydderier og vanilje.  

Fyldig og rund på tungen med bløde, fløjlsagtige tanniner og en lang, velsmagende finish. 

 368,00 

2018 Bansella Nizza Barbera, D.O.C.G., Prunotto, Antinori, Italien 

Bansella leverer varen med en rubinrød farve med mørke skær.  

Aromaen er fyldig med noter af blommer, violer, kakao og lakrids.  

Fyldig og balanceret på tungen med en frisk eftersmag og en fin, sprød syre.  

398,00 

 

 

 

 

 



DESSERT VIN 

2015 LBV, Grahams 

Portvin lavet alene på druer fra 2015, og er et specifikt udtryk for netop dét år. 

Duft af brombær og lakrids med noter af soløje og et behageligt touch af mynte.  

368,00 

2020 Moscato d’Asti, D.O.C.G, Prunotto, Antinori, Italien 

Intens strågylden farve. Karakteristisk Musca Blanc-aroma sammen med noter af akaciehonning og havtorn.  

Fyldig på tungen, elegant, frisk og balanceret.  

 288,00 

 

 

 

ØL/SODAVAND 

 
 

0,33 TUBORG  40,00 
0,33 CARLSBERG 40,00 

 
0,33 SODAVAND 30,00 

 
 


