Vinen
Mousserende:
Mousserende vine får deres bobler fra en gæring
i lufttætte containere. De mest almindelige
produktionsmetoder for mousserende vin
er ‘Methode Traditionelle’ og ‘tank metoden’.
Mousserende vine produceres over hele verden og
følger ofte de samme metoder samt druesorter,
som man finder i Champagne-distriktet i Frankrig.
2016 Cava Alta Alella ‘Mirgin’ Brut Nature, Penedes, Spanien Ø
Helt tør Blanc de blanc-stil på de traditionelle Cava-druer, hvor
de meget fine, små og behagelige bobler følges af en frisk og
mineralsk smag. Aromaen tæller både citrusfrugter, æbler,
stenfrugt og ingefær – dette på en kompleks bund af bl.a. gær og
saltmandler fra de 20 mdrs. flaskelagring.
Cava Castellblanc Extra Brut, Penedes, Spanien
Er en frisk og let syrlig Cava er tør med fine perler. Frisk og elegant
i smagen elegante noter af grønne druer, citrusfrugt og modne
æbler. Et klasseeksemplar, der viser hvorfor cava er blevet så
populært.
Crémant d’Alsace Muré Brut Cuvée Prestige, Frankrig
Liflig og elegant. En livlig og vedvarende mousse stiger op af glasset fra en flot svagt gylden vin. Duften er åben, frisk og elegant og
byder som smagen på noter af blomster, fine grønne bær og citrus.
I munden er vinen livlig og let at drikke med en bemærkelsesværdig finesse samt en frisk og langvarig eftersmag..
Champagne Mailly Brut Reserve Grand Cru NV, Frankrig
Cremet smag, god fylde og fin mousse forenet med tør, frugtagtig
eftersmag og markant syre. Både i duft og i sin helhed fremstår
den rund og harmonisk med både fylde og tyngde. Her er virkelig
tale om en prægtig all-round Champagne med masser af gode
anmeldelser til følge!
Champagne Barons de Rothchilds, Blanc de Blancs, Frankrig
Champagnen har en krystalklar, gylden gul farve med et fint
skum og vedholdende, delikate bobler. Duften domineres af
citrusfrugter og blandes med aromatiske hints af friske mandler
og tørret frugt. Det første smagsindtryk er rent og klart og
efterfølges af en silkeblød friskhed med noter af citrusfrugter. Den
lækre følelse af de fine bobler får følgeskab af en vedholdende og
tydelig mineralsk blødhed.
Champagne Barons de Rothschild Rosé, Frankrig
Denne Rosé har fine tråde af bobler som ender i et tyndt
vedholdende skum. Vinen har en sart lys rød farve. I duften er en
fin, diskret aroma af forår og rosenblade, vilde jordbær og et hint
af citronskal. Smagen er først frisk og præcis. Herefter fornemmes
lette undertoner af hindbær. Eftersmagen er lang, vedholdende
og fyldig

Ø = Økologisk B = Biodynamisk N = Natur

Hvide:
DE LETTE

Lette hvidvine er kendt for deres tørre og
forfriskende og syrlige smage. De fleste lette
hvidvine er skabt til at blive drukket unge
når de har mest syre og størst frugt.

2017 Sancerre ‘Silex’
kommer fra Saint-Satur, Sancerre, i Frankrig og laves på druen
Sauvignon Blanc. Vinen er frisk, mineralsk og ‘skarp’. Duften har
noter af flint (silex). Vinplanterne vokser på en mark i det østligste
Sancerre. Vinen har navn efter det flintrige terroir i Saint-Satur.
2017 Domaine Vacheron Sancerre Blanc. Loire, Frankrig B
Indbydende aroma med nuancer af græs, våde sten, lime og
grapefrugt. Smagen er ren, præcis og læskende, hvor Sancerres
unikke terroir skinner igennem med en smag domineret af mineralitet, intens gul frugt og konstant i perfekt, rank balance..
2017 Pouilly-Fume Domaine Rabichattes Loire, Frankrig
I glasset optræder vinen klart med en lys, let gylden farvenuance
og byder derfra på aromaer af f.eks. gule litchi-frugter, æbler, citrus,
rosenblade og en snert af tørret græs. Dertil kommer oplevelsen
på tungen, som er behagelig til den mediumkraftige side med en
rank og levende syre og en mediumlang eftersmag.
2017 Luminary Sauvignon Blanc, Martinborough, New Zealand
Flot aromatisk næse domineret af hyldeblomst, passionsfrugt,
gule æbler samt græs, grape og stikkelsbær. På tungen let og frisk
med en elegance og stor, frugtig smagsintensitet, der holdes i et
rankt og mineralsk greb.
2017 Sohm Grüner Veltliner Lion, Burgenland, Østrig Ø
Helt ren og fin aroma, med nuancer af bl.a. limeskal, grønne æbler,
bladselleri, hvid peber og blomster. Smagen er utrolig saftig, ren og
læskende… en vin, hvor man hurtigt når bunden af flasken.
2017 Aligoté, Côte de Beaune, Bourgogne, i Frankrig
Vinen er frisk og let mineralsk. Duften har lette noter af lime og
grønt æble. Vinplanterne vokser på flere vinmarker i det nordlige
Côte de Beaune omkring Corton-højen. Vinen har navn efter
druetypen
2016 FX Pichler Loibner Federspiel, Grüner Veltliner, Østrig
Ung og frisk aroma pakket med bl.a. citrusfrugter, hvid peber,
selleri og gule æbler. Smagen er klassisk F.X. Pichler med en
præcis, rank og frisk struktur holdt i en herligt læskende og
mineralsk stil
2017 Santa Sofia, Pinot Grigio, Garda, Italien
En flot hvidvin af 100% Pinot Grigio-druer fra området omkring
Gardasøen. Den har en fin og harmonisk duft med noter af citrus,
tropiske frugter, grapefrugt, ananas og et strejf af urter. Meget
elegant, frisk og delikat frugtsmag med god fylde samt et strejf af
lime og tilpas syre.
2017 Villa Wolf Pinot Gris, Phalz, Tyskland
Mesterproducenten Ernst Loosen står bag denne vin, der
kommer fra Pfalz i Tyskland og laves på Pinot Gris. Halvtør
hvidvin med en ganske let og delikat sødme. Vinen er saftig med
en frisk og blød syre. I smagen finder man noter af lime, melon,
pærer og belle boskop æbler.

2017 Santiago Ruiz, Rias Baixas, Spanien
Vinen her er primært lavet på Albariño-druen, dyrket på vinmarker velsignet af et specielt mikroklima under Atlanterhavets
indflydelse med milde temperaturer og rigelige mængder nedbør
til følge. Kompleks duft og smag af blomster, urter og tropiske
frugter. Frisk og fyldig..
2016 Marques de Griñon, Verdejo, Rueda, Spanien
Denne hvidvin er produceret af 100% Verdejo-druer, der er dyrket
i 700 meters højde i Rueda-området, nær Duerofloden i Spanien.
En elegant hvidvin med en intens og delikat duft af hvide frugter.
Blød, rund og cremet frugtsmag med en lang, let bitter og behagelig eftersmag.
2016 Belondrade y Lurton, Verdejo, Rueda, Spanien
En dyb og intens vin med en fremragende balance og en smule
fadkarakter med et lækkert strejf af æble og honning. På tungen
cremet og fyldig og dog stadig med en rank syre og - for vintypen fornem friskhed.
2016 Domaine Rabichattes Pouilly-Fumé Calcaire, Loire, Frankrig
Ved første indtryk klassiske Sauvingon Blanc-noter med en på
samme tid enormt dyb og uendeligt ren fortolkning af hyldeblomst, litchi, citrusfrugter, bananer, tørrede blomster samt kridt,
græs og friske mandler. Kompleksiteten og renheden kunne lyde
som hinandens modsætninger men smelter ikke desto mindre
totalt sammen i både duft og smag. Teksturen er på tungen
næsten ru og dog som silke i den lange og fyldige eftersmag.
2016 El Fanio, Xarel-lo, Penedes, Spanien B
En lys, gylden vin med en fremragende ren aroma præget af
nuancer af bl.a. fennikel, estragon, honning, hvid peber og æbler.
Smagen er frisk og saftig, men det er vinens tekstur, man virkelig
falder for. Helt fin, ren og delikat frugt med en perfekt afstemt
syrlighed, der minder om nogle af de bedste hvide vine fra f.eks.
Loire.

DE FYLDIGE

Fyldige hvidvine er kendt for deres fede og kraftige
smag. De får oftest lov til at lagre på bundfaldet
eller egetræsfade og derved opnår vinen nye
fyldige karakterer som fløde, vanilje og smør.

2016 Albet i Noya Lignum, Penedes, Spanien Ø B
Druerne er dyrket på gamle vinstokke og viser derfor en meget
kompleks og koncentreret frugtkarakter i form af grønne æbler,
lime og lidt abrikos. Smagen er levende og harmonisk med en
imponerende friskhed fra start til slut. Samtidig tilføjer Chardonnay-druen en dejlig cremet struktur og en skøn balance
2017 Trossos de Priorat llum d’Alba, Spanien
Llum d’Alba har en smuk gul farve med grønlige reflekser, der viser
vinens unge alder. Duften af modne tropiske frugter blandes med
hints af krydderurter fra middelhavsområdet, så som timian og
rosmarin. Herefter følger en snert af lakrids, tørret grapefrugt og fersken. Første smagsindtryk er præget af de modne tropiske frugter
fra duften, herefter kommer en virkelig forfriskende afslutning.
2017 ‘Les Genevrieres’, Cruzille, Maconnais, Frankrig Ø
Druen er Chardonnay. Vinen er frisk og frugtig. Primære duftnoter
er fersken, æble og citrus. Fadet er godt integreret. Vinplanterne
vokser på en østvendt skråning med kalksten. Vinen har navn
efter marken

2010 ‘Les Teurons’ (Blanc), Côte de Beaune, Bourgogne, Frankrig
Druen er klassisk Chardonnay. Vinen er fyldig, men frisk. Duften
domineres af vanilje og pære. Vinplanterne vokser på en af de
største 1. cru klassificerede vinmarker (kalksten) i Beaune. Vinen
har navn efter marken.
2015 Mount Eden Edna Valley Chardonnay, Californien, USA
Helt ren aroma med både citrus, tropisk frugt, blomster og ristede
mandler. Samme nuancer går igen i smagen, der har en rig cremet
frugt, men hvor den lange modningssæson i dette relativt kølige
spot giver vinen elegance og friskhed samt en utroligt stor drikkeglæde..
2017 Wente Morning Fog Chardonnay, Californien, USA
Stor kompleksitet og perfekt balance fra fadlagringen giver en vin
i stil med god hvid Bourgogne. Dyrket på de bedste parceller af
Wentes vinmarker. Flot klar i glasset med ekspressiv duft og smag
af abrikos, vanille og citrus frugt. Smagen er fyldig med toner fra
fadlagringen og fed cremet struktur. Klar og frisk i stilen.
2017 Storm Vrede Western Cape, Sydafrika
Liflig aroma af friske citrusfrugter, modne pærer, lidt passionsfrugt
og dertil saltede mandler. Mundfornemmelsen er sprød med en
livligt prikkende syre, der fornemt udfordrer den samtidige cremede fylde, som kendetegner stor Chardonnay og dermed også
denne flotte vin fra Storm Wines.
2017 Chablis 1er Cru, Montmain, Gerard Tremblay, Frankrig
Chardonnayen er flot gylden i glasset. Vinen er tør og fyldig.
Duften er frisk og præget af grønne bær og en anelse fadlagring.
Smagen er meget intens med friske æbler, og en god balance. Flot
lang eftersmag afslutter denne Chablis 1er Cru..
2016 Simonnet-Febvre Chablis Premier Cru Montmais, Frankrig
Duft af i hvide og gule blomster, friske æbler og citrusfrugter, der
både får selskab af knuste sten, hø og surdej. På tungen en god
smagsintensitet med et lækkert første ‘approach’, en kraftig men
perfekt afrundet, sprød syre og en lang, cremet og livlig eftersmag.
2016 La Clé Saint Pierre, Chardonnay, Bourgogne Frankrig
Denne vin er produceret af håndplukkede Chardonnay-druer og
har været lagret på egetræsfade i ca. 6 måneder. Meget elegant
hvidvin med duft af eksotiske frugter og lemon noter. Frisk og
cremet smag med et strejf af egetræ fra fadlagringen.
2015 Simonnet-Febvre Chablis Grand Cru Le Clos, Frankrig
Kompleks og unik vin med intense noter af både friske citrusfrugter, blomsterhonning, bagte æbler, gær, ristet rugbrød og
flintesten. Med tid i glasset strømlines kompleksiteten og tager til
i fedme, uden det dog går ud over den for området så karakteristiske mineralitet og energi, der ulmer på bunden. Eftersmagen er
lang, frugtig, krydret og elegant.
2015 Kutch Chardonnay Sonoma Coast, Californien, USA
Flot og frisk aroma af citronskal, hvide blomster, kalk og mint, der
flot komplimenteres af nybagt æblekage og ristede mandler fra
fadlagringen. På tungen emmer smagen af energi med rank og
saftig frugtsyre, med insisterende krydrede noter.
2014 Domaine de la Cote ‘Juliet’ Chardonnay Santa Rita,
Californien, USA
Klassisk men også meget lys og frisk Chardonnay-aroma med
bl.a. lime, hvid fersken, hvide blomster, østersskal, mynte, kalk
og ristede mandler. Smagen er på én gang intens, slank og
meget mineralsk i en stil, hvor Californiens saft og kraft næsten
møder den minutiøse elegance fra Chablis. Eftersmagen er lang,
saftdrevet, krydret og evigt frisk.
2016 Neudorf Chardonnay Moutere, New Zealand
Fantastisk aroma af bl.a. honning, gule æbler, mandarin, citrusskal,
fennikel og blomster. Smagen er intens som en Grand Cru Côte de
Beaune men stadig letløbende og elegant. Her er næsten intet fad
at spore; blot stor, fyldig, kompleks og ren frugt.

2016 Yarra Yering Chardonnay Yarra Valley, Australien
Intens mineralsk frugt med solbeskinnede nuancer af eksotiske
frugter og en følgeligt herlig cremet struktur i eftersmagen. Samtidig vidner de blot 12,5% alkohol om det kølige klima og er med til
at gøre vinen herligt smidig og saftig..
2016 Bouzereau Meursault Poruzots 1er Cru, Bourgogne, Frankrig
Poruzot er den mest stramme og mineralske af Vincent Bouzerous 1. Cru’er i Meursault og kræver luft for at folde sig helt ud.
Når det sker, findes både citrus, røg, nødder, blomster og kridt i
aromaen. Smagen er stram, mineralsk og frugten holdt i en meget
præcis struktur, og først ved 13-14 grader melder hele pakken
af klassisk Meursault-karaktér sig med sin store og fedmefulde
eftersmag..
2016 Bouzereau Puligny-Montrachet Les Folatieres 1er Cru,
Bourgogne, Frankrig
Overvældende aroma af tørret frugt, hvide blomster, fersken,
citrus og smør. Bouzereaus underspillede stil er tydelig i smagen:
Intet er forceret, og terroiret står som en markant og klar aktør i
den vedholdende, koncentrerede, saftige og ekstremt elegante
eftersmag
2015 Mount Eden Estate Chardonnay, Californien, USA
En af Californiens helt store Chardonnay’er, hvor markernes høje
beliggenhed skinner igennem med fantastisk syre og rankhed
i en samtidig fyldig og kompleks vin. Aroma af citrus, ananas,
hasselnød, blomster, vanilje og røg. På tungen en rig tekstur og
smag med tropisk frugt, kalk, limeskal, jasmin og pærer, også i
eftersmagen, der på trods af den store koncentration er i perfekt
harmoni og balance.
2016 Louis Latour Corton-Charlemagne Grand Cru, Bourgogne,
Frankrig
Noter af bl.a. nybagt æbletærte, citrus, mandarin og anis samt
fornemt doserede ristede og krydrede elementer fra fadet.
Samtidig er smagen pakket med fed, moden frugt og en blød og
cremet krop, det hele mødt af en let bitterhed fra fadet samt en
mineralsk, livlig og charmerende tekstur og eftersmag.
2016 Batard-Montrachet Grand Cru, Bourgogne, Frankrig
Kompleks og fedmefyldt aroma af gul moden frugt, briôche,
vanilje og ristede mandler – i øvrigt kombineret med diverse
andre krydrede sanseindtryk fra fadlagringen uden at overskygge
den delikate frugt. Urtet, myntefriske eftersmag,.
2016 Domaine Vincent Bouzereau Meursault 1. Cru Les Charmes,
Bourgogne, Frankrig
Vinen er lavet udelukkende på Chardonnay-druer, som kommer
fra marker ved Meursault i Côte d’Or. Jorden er rig på ler og
kalksten, og vinstokkene vokser på marker, der er blevet dyrket i
omkring 50 år. Noter af smør og blomster
1986 Marqués de Murieta Castillo YGAY Blanco 100p. Parker
En af Spaniens – og verdens – mest ikoniske vine! Ren frugt- og
krydderi-aroma, som efter dekantering åbner for både skovbund,
svampe og the. Superb frugtsyre, mineralsk og umami-dreven
eftersmag.
2016 Mark Haisma Saint-Peray, Rhône, Frankrig
Flatterende duft af kaprifolier, pærer, hvide ferskner og citrusfrugter. På tungen leverer den livlige frugtsyre og den middelfyldige, let cremede struktur et flot samarbejde, der giver umiddelbar drikkeglæde men også en elegance og kompleksitet værd at
gå på opdagelse i.
2014 Clos Saint-Pierre Chateauneuf-du-Pape Orbi Blanc, Rhône,
Frankrig
Noter af hvide blomster, lime, pære og mandarin. Mundfornemmelsen er livlig og sprød med en rank syre, der giver vinen en
naturlig friskhed, som smagsmæssigt får yderligere følgeskab af
tørrede frugter og ingefær afrundet af et let saltet bid.

DE AROMATISKE

Aromatiske hvidvine har parfumerede
og søde frugtaromaer, men kan
variere fra tør til sød i smagen.

2017 Pacher Hof, Kerner, Valle Isarco, Italien Ø
Den originale drue i Valle Isarco. Vinen, Pacherhof producerer
flest af. Fra mark 600 - 900 meter over havet. Stor forskel mellem
nat og dag i temperatur, og det giver mineralske vine. Stor frugt og
vinen er knivskarp og præcis. Fersken og i næsen. En lille del af
vinen har ligget 6 måneder på 20 hl fade.
2017 Graci Etna Bianco DOC, Carricante/Catarratto,
Sicilien, Italien B
Fra mark 2,5 Ha 600 meter over havet i Passopisciaro på den
nordøstlige side af vulcanen Etna. Jorden er fantastisk mineralsk
helt uden kalk og meget rig på jern og nitrogen. Vinen har aldrig
set fad. Meget lavt udbytte. Gæret på cement og efterfølgende 6
mdr. på samme cementtank. Biodynamisk med meget lidt svovl.
2016 Van Volxem – Schiefer Riesling, Saar, Tyskland B
Aromaen her er ekstremt livlig med både limeskal, fersken, mynte,
hvid peber, hvedeøl og flint. Fornemmelsen af sødme er til stede
fra aromaen, men vinen er på tungen tør, frisk og mineralsk med
en imponerende præcision og fornem balance. Klassisk MoselRiesling på et højt og meget veludført niveau.
2016 Van Volxem Bockstein Saar Riesling Goldkapsel Kabinett,
Saar, Tyskland B
Halvsød, evigt elegant Riesling med fantastisk aroma af bl.a. gule
æbler, pærer, mynte, citrus, flintesten og bivoks. Smagen både
sødlig og syrlig men først og fremmest ultra-ren med dybde, fylde
og karaktér, der alligevel fremstår letsvævende, elegant, læskende
og harmonisk. En fantastisk Riesling med en lang eftersmag og i
det hele taget en enorm drikkeglæde..
2016 Rebholtz Pfalz Riesling Kastanienbusch GG VDP, Phalz,
Tyskland Ø
Delikate frugtnoter af hvide ferskner og gule blommer møder
floralitet, tørrede urter, hø og knuste sten. På tungen saftig med
sødmefuldhed samt en mineralsk, syrlig og lang eftersmag.
2017 Pfaffl Wien. 1, Østrig,
Med Riesling/Grüner Veltliner/Pinot Blanc har vinen friskhed og
frugt i duften fra Riesling, fylde fra Pinot Blanc og krydrethed fra
Grüner Veltliner. En god blanding af fersken, peber, nødder og
æble i både duft og smag..
2017 Arnaud Lambert Clos du Midi Breze Saumur, Loire, Frankrig Ø
100% økologisk dyrket Chenin Blanc. Nærmest ædel i stilen med
hvide forårsblomster, grønne Granny Smith-æbler, fersken og
lime, der på samme tid vidner om en stor kompleksitet og en
imponerende renhed. Vinen har en stor og rund mundfylde med
let salte toner fulgt op af en fantastisk integreret og rank syre.
Helhedsindtrykket er finesserigt, flot og evigt elegant.
2014 Soucherie Chaume Coteaux de Layon 1er Cru,
Loire, Frankrig Ø
Rank og sød Chenin Blanc dessertvin med 140 g/l restsukker. Klar
gylden og dyb farve i glasset, der i næsen manifesteres af tropiske
frugtnoter à la ananas, mango og fersken samt citrusfrugter og
sødmefulge krydderier. Umiddelbart efter rammes tungen af
en konstant spænding og friskhed fra den rene frugtsyre og
det mineralske skifer-præg, der gør smagen og i særdeleshed
eftersmagen saftig og livlig snarere end cremet og fed.

2017 Domaine Mas Baux Blond, Roussillon, Frankrig
En frisk, intens og frugtig vin med en strålende gylden grøn farve
og smag af Appelsin, blomster og pære. Duften er præget af noter
af pære, fennikel og duften af Muscat Petits Grains-druen med
jasmin som afslutning. Oplevelsen fuldendes med en rund smag
med noter af grape.

1998 Savigny-les-Beaune 1er Cru ‘Les Serpentieres’, Magnum flaske,
Bourgogne, Frankrig
Vinen laves på druen Pinot Noir. Kirsebærrød farve og en næse
med aromaer af modne røde bærfrugter og jordnoter. I munden
er den meget velstruktureret med blide tanniner og lang
eftersmag. Vinen har navn efter kommunen.
2001 Corton-Renardes, Magnum flaske, Bourgogne, Frankrig
Vinen laves på druen Pinot Noir. Kirsebærrød farve og en næse
med røgede noter med orientalske krydderier. I munden er den
meget lang blød tannin og lang eftersmag.

Rosé:
Produceres ikke ved at blande blå og grønne druer,
men ved at udbløde drueskallerne med vinen i en
kortere tid. Rosé produceres i alle større lande og af
næsten alle typer druesorter – både blå og grønne.

2017 Ferraton, Tavel Rosé Frankrig
En rosé på de klassiske Rhône-druer; Grenache, Syrah og Cinsault.
En flot rosé med delikat duft af modne frugter som abrikos og
jordbær. Den har en frisk, blød og rund frugtsmag med god
struktur efterfulgt af en blid eftersmag..

Røde:
DE LETTE

Lette, røde vine er ofte transparente i farven
og har en forholdsvis høj syre. De kendes
ved deres parfumerede aromaer, som bedst
fanges i et stort ballonformet vinglas.

2016 ‘Beaumont’ Cruzille, Maconnais, Frankrig Ø
Vinen laves på druen Gamay. Vinen er let, frugtig, læskende og
med en balanceret syre. Duften domineres af peber. Vinplanterne
vokser på en østvendt skråning med ler og kalksten. Vinen har
navn efter marken.
2016 Mommessin, Grandes Mises, Morgon A.O.C. Côte du Py,
Frankrig
Denne vin er produceret af Black Gamay-druer med hvid juice.
Druerne er dyrket på 30-45 år gamle vinstokke i Côte de Py i
Morgon, som er en del af Beaujolais-området. Vinen har en delikat
duft af sorte frugter og ristet brød, mens smagen er fyldig, men
samtidig blød og harmonisk med intense tanniner.
2008 ‘Les Teurons’, Côte de Beaune, Bourgogne, Frankrig
Vinen laves på druen Pinot Noir. Vinen er let og moden med blide
tanniner og balanceret syre. Duften domineres af mørke og røde
bær og jordnoter. Vinplanterne vokser på en af de største 1. cru
klassificerede vinmarker (kalksten) i Beaune. Vinen har navn efter
marken.
2008 Savigny-les-Beaune 1er Cru ‘Les Serpentieres’, Bourgogne,
Frankrig
Vinen laves på druen Pinot Noir. Kirsebærrød farve og en næse
med aromaer af modne røde bærfrugter og jordnoter. I munden
er den meget velstruktureret med blide tanniner og lang
eftersmag. Vinen har navn efter kommunen

2014 Mt. Edward Pinot Noir Earth’s End
100% Pinot Noir lagret i 12 måneder på nye og gamle franske
egetræsfade. Det unikke terroir i det kølige Central Otago skinner
virkelig igennem Earth’s End Pinot Noir. Duften fra glasset er
pakket med nuancer af bl.a. hindbær, jordbær, rabarber, sød
lakrids, skovbund og tobak. Smagen er intens med klassisk Pinot
Noir-karakter i form af elegant rød frugt, velintegreret mineralsk
frugtsyre og en struktur, der holder vinen rank og smidig.
2013 Oregogne, Willamette Valley, Oregon
Aromaen er pakket med bl.a. kirsebær, hindbær, sous bois og en
snert af vanilje. Smagen er silkeblød og elegant, med en klassisk
let sødlig Oregon frugt og pakket med hindbær, rabarber og trøffel
i eftersmagen.
2014 Rebholz Spätburgunder Tradition, Phalz, Tyskland Ø
Dette er fantastisk og meget saftdrevet, ren Spätburgunder med
fine aromaer af små hindbær fra skoven, blomster, appelsinskal,
sød lakrids og orientalske krydderier. Smagen er saftig som i
få vine: Letløbende og intens på samme tid med helt fine, små
tanniner i eftersmagen og uden et tørt præg fra fadet.
2017 Willamette Valley Vineyards Whole Cluster Pinot Noir,
Oregon, USA
Vinen har en dyb rød farve. Op af glasset vælder en duft af
brombær, kirsebær og vanilje med et hint af skovbund. Smagen
afspejler duftene. Den er frugtig og sød til at starte med, derefter
bliver den saftig og slutter af med en blød afrundet eftersmag med
en anelse syre. Så forfriskende som en portion frugtsalat.
2016 Palliser Esate Pinot Noir, Martinborough, New Zealand
Flot New Zealandsk Pinot Noir med lag af røde bær, boysenbær og
lidt blommemarmelade.
Koncentreret og lidt sødlig frugt med en god frugtsyre giver god
vægt, mens egetræet bidrager med en lidt krydret og ellers flot
afdæmpet karakter.
2015 Domaine Vacheron Sancerre Rouge, Loire, Frankrig B
Frisk og saftdrevet Pinot Noir fra Sancerre med nuancer af bl.a.
ribs, hindbær, blommer, kanel, peber og kalk. Smagen er særdeles
elegant, læskende og mineralsk med små, fine tanniner, en lækker
frugtsyre og en ren, frugtig og krydret eftersmag.
2015 Quartz Reef Pinot Noir, Central Otago, New Zealand
Delikat fin vin med Central Otagos karakteristiske sødmefuldhed
i næsen bestående af både røde og sorte bær, lidt mynte, frisk
peber og et strejf af jord og svampe. På tungen har vinen en
stilren fin struktur af bær, let frugtsødme og velintegrerede
egetræsnuancer som afslutter med lidt chokolade og bløde
tanniner. En smuk vin med en stor kompleksitet!
2014 Lou Dumont Gevrey-Chambertin, Bourgogne, Frankrig
Efter lidt luft åbner duften op med bl.a. roser, jordbær,
kirsebær, skovbær, søde krydderier, lakrids, sort the og ristede
nødder. Smagen rummer noget kraft, der vidner om et stort
lagringspotentiale, men tanninerne er allerede nu bløde og
behagelige, syren flot afstemt og frugten mineralsk som kun stor
rød Côte de Nuits kan være.

2013 Domaine Harmand-Geoffroy Gevrey Chambertin 1er Cru
Lavaux St. Jacques, Bourgogne, Frankrig
Druerne til Gevrey Chambertin kommer fra Domaine HarmandGeoffroy, som dækker et areal på 5 ha nær landsbyen, GevreyChambertin, hvor jorden hovedsagelig er sammensat af ler og
kalk. De veldrænede og frugtbare marker skaber voksested for
Bourgognes store rødvinsdrue, Pinot Noir. Vinstokkenes har en
gennemsnitsalder på 35 år og det årlige høstudbytte udgør 45 hl
pr. Ha.

DE MIDDELFYLDIGE

Kaldes ofte for madvine på grund af deres
evne til at parre med en bred vifte af retter.
De middelfyldige vine er overvejende
domineret af røde frugter og bær i smagen.

2015 Domaine Eden Pinot Noir, Californien, USA
Flot aroma af mørke kirsebær, jordbær, blomster, mynte, blomme
og ristede krydderier. Smagen er ren finesse med en enorm
elegance og renhed. Samtidig er der stor robusthed for Pinot Noir
– dog med masser af finesse og subtile frugtnoter i den saftige og
vanedannende eftersmag.

2013 Armilla, Brunello di Montalcino, Toscana, Italien Ø
(B-vin uden certificering)
Utrolig lækker og meget elegant Brunello. Meget traditionel.
Gæring på cement og lagring på kun store slavonske fade. Frugt
som få. Vinen har ligget 28 måneder på 25 hl Slavonske fade.
Meget drikkevenlig allerede nu, men vinen vil have et langt liv.

2014 Mt. Edward Single Vineyard Morrison Pinot Noir, Central
Otago, New Zealand
Morrison Vineyard er vinificeret med hele drueklaser og gæret
på det naturlige gær. Det har givet en fantastisk kompleks aroma,
der både udtrykker Pinot Noir-druens klassiske sødemefulde og
charmerende præg i kombination med en let urtet og grøn duft
fra stilkene. På tungen er frugten mørk og mineralsk, og man kan
ikke lade være med at sende en tanke til Gevrey-Chambertin, her
dog med Mount Edwards altid naturstyrede præg.

2015 Graci Etna Rosso DOC, Nerello Mascalese, Sicilien, Italien
Fra mark 650 - 800 meter over havet i Passopisciaro på den
nordøstlige side af vulcanen Etna. Jorden er fantastisk mineralsk
helt uden kalk og meget rig på jern og nitrogen. Klassisk gæring
i cementfade efterfuldt af 24 mdr. på 42 hl fade fra Stockinger.
Vinen er utrolig elegant og mineralsk. Rent Burgundisk i stilen

2014 Louis Latour Chambolle-Musigny, Bourgogne, Frankrig
Klar, evigt elegant aroma af solbær, hindbær, nelliker og nybagte
vaniljekranse. På tungen og i eftersmagen følger kirsebær og
lakrids, og fornemmelsen er saftig med syre, frugt og et lille
tannisk bid, der også indbyder til at komme mad på bordet.
2013 Louis Latour Vosne-Romanée, Bourgogne, Frankrig
Selv uden store mængder fad byder aromaen på krydrede
noter af cedertræ og lyse krydderier, der blidt lægger sig på
kernen af modne jordbær, blommer og tørrede roser. På tungen
fremstår vinen mediumfyldig med lette men faste tanniner og en
citrusfrisk syre, som giver liv, drikkeglæde og elegance.
2015 POMMARD 1ER CRU ‘LE CLOS’, Bourgogne, Frankrig
Stor bourgogne
2013 Umathum Kirschgarten Blaufrankisch, Burgenland, Østrig B
Moden og yderst kompleks aroma domineret af sorte kirsebær,
blåbær, cedertræ, mokka, garrigue og vanilje. Smagen er fyldig
men stadig med et ungdommeligt mineralsk præg i frugten, der
giver renhed, elegance og safighed. Med deres kraftige men yderst
fine og velintegrerede fremtoning tilføjer tanninerne desuden
robusthed til at spille op mod selv nogle af de kraftigste madretter,
ligeseom de bidrager til den langstrakte og forførende eftersmag.
2015 Mark Haisma Nuits-Saint-Georges La Charmotte, Bourgogne,
Frankrig
Aroma som man kun kan håbe på, når Haisma møder Nuits-St.
Georges med morbær, skovjordbær, tørrede blomster og et strejf
af Earl Grey til at ‘spice’ det hele lidt op. Smagen følger derpå op
med friskhed, en god, mellemfyldig krop og bløde tanniner, som
sammen med smagen af friskkværnet peber betegner den saftige
eftersmag.
2014 Lou Dumont Charmes-Chambertin Grand Cru, Bourgogne,
Frankrig
En helt forførende duft af bl.a. skovbær, blommer, honningkage,
orientalske krydderier og roser. I smagen fornemmes virkeligt
at man er havnet i et af de bedste terroirs i Bourgogne: På
eksemplarisk vis kombineres intensiteten og dybden i frugten
med en elegance og lethed, som man kun finder få steder i
verden.

2014 Graci Etna IGT Quota 1000 Contrada Barbabecchi, Italien B
Fra den fantastisk mark, Contrada Barbabecchi 1000-1100
over havet. Nerello Mascalese buske + 100 år gamle buske. Pre
Phylloxera mark. En mark, der kun kan nås med Land Rover eller
lignende. Alberto gør intet i marken udover at vente til godt stykke
ind i november, før han høster og transporterer druerne ned i
Land Roveren.
Casanova di Neri, Rosso di Montalcino 2016, Toscana, Italien Ø
Skøn Rosso med meget stor frugt. Traditionel med gæring på
cement og 10 måneder på 25 Hl Slavonsk eg. Kæmpe frugt og stor
elegance.
Chianti Classico Gran Selezione 2011 di Grace, Toscana, Italien B
Udbytte 32 hl/ ha. Gæring på åbne barriques og efterfulgt af 11 mdr.
på nye og brugte barrique. Fantastisk vin med kæmpe potentiale.
Første årgang af vinen, årgang 2010, blev ved en kæmpe smagning
afholdt af Decanter, hvor 90 Chianti Classico Riserva 2010 og 2011,
samt alle 29 Gran Selezione 2010, deltog vinder med scoren 95
point. 2011 vandt den 2pladsen
2015 Villa Antinori IGT, Toscana, Italien
Antinori har været Toscanas førende vinproducent siden 1385!
Villa Antinori produceres som en super Toscaner, hvor man
udover Sangiovese anvender Cabernet Sauvignon og Merlot.
2015 er nok bedste årgang nogensinde. Vinen kombinerer lethed
og elegance med smagsmæssig intensitet. I smagen finder
man kirsebær, mørkeblommer, muskat og en snert af Ceder.
Velintegreret fadlagring og bløde tanniner.
2017 Viberti, La Gemella, Barbera d’Alba D.O.C., Italien
Vinen er produceret af 100% Barbera fra Piemonte og har lagret
6-8 måneder på egetræsfade. En flot rødvin med en dyb rubinrød
farve og delikat frugtduft med noter af blåbær og kirsebær. Fyldig
og saftig frugtsmag med god syre.
2000 Chateau Laroze, Saint Emilion Grand Cru Classé, Bordeaux
blend
Stor Bordeaux med alder
2000 Chateau Lynch-Moussas, Pauillac, Cabernet Sauvignon og
Merlot
Stor Bordeaux med alder
2000 Chateau Cantemerle, Haut-Médoc, Bordeaux blend
Ingen beskrivelse

2015 Château Les Barraillots Margaux, Bordeaux, Frankrig
Dette er en klassisk tør rødvin med mellem fylde og tanniner, som
fremstillet af de klassiske bordeaux druer Merlot, Cabernet Franc
og har nogle dejlige noter af brombær, røde bær og toast
2014 A. Lambert Clos L´Etoille Brézé Rouge Saumur,
Loire, Frankrig Ø
Kompleks aroma fyldt med solmodne skovbær, brombær og
kirsebær indhyldet i grønne urter, paprika, træloft, tobak og
nyristede kakaobønner. Smagen er dyb, krydret og rund - fint
holdt i skak af modne tanniner og en frisk syre, der medfører en
lang og fyldig eftersmag.
2015 Suertes del Marqués La Solana, Tenerife, Spanien N
I næsen medvirker brugen af 20% hele klaser under gæringen en
lidt grøn og urtet karaktér, der beskedent lægger sig om aromaen
af røde bær, blomster, knuste lavasten, tørret kød og stald. På
tungen udviser vinen friskhed, livlighed, en god smagsintensitet
og en lækkert krydret eftersmag
2017 Clos Tue-Loup Breze Saumur, Loire, Frankrig Ø
I næsen veludviklet og moden med komplekse aromaer af
urter, peber, en smule tobak og kakao nænsomt omfavnet af
sødmefulde solmodne skovbær og brombær. En vibrerende
syre opliver helheden på en behageligt mundrensende måde,
idet vinen rammer tungen. Herfra følger en eftersmag med fylde,
krydderier og en oplevelse af ren, rund og dyb frugt, der varer ved
og ved.
Zironda Amarone 2015, Veneto, Italien
Kommer fra Veneto. Zironda laves på et klassisk blend af druerne
Corvina, Rondinella og Molinara og lagrer 12 måneder på fade.
Flot dybrød, næsten sort farve. Smagen er kraftig med masser af
mørke bær og lakrids efterfulgt af en let sødmefuld eftersmag,
som er spækket med brombær og blommer.
2012 Caprili Brunello Di Montalcino, Italien
Koncentreret og krydret aroma med tydelige associationer
til kirsebær, blomme, ribs, skovbund og urter. Smagen er stor,
fyldig og elegant, og de markante tanniner lægger sig modent
i baggrunden for i stedet at bidrage med struktur og fylde,
der sammen med den klassiske Brunello-frugtsyre formår at
fremhæve smagsaromaerne på tungen og tage dem med sig i en
langvarig, vanedannende eftersmag.
2007 Bertani Amarone Classico, Valpolicella, Italien
Intens aroma domineret af nuancer af bl.a. créme de cassis,
kirsebær, tobak, lakrids og kaffe. Smagen er silkeblød med helt
cremet frugt, domineret af søde mørke bær, blomme, sød lakrids,
kaffe og chokolade.
1980 Bertani Amarone Classico, Valpolicella, Italien
Stor vin med en dejlig alder. Her er stadig lidt kirsebær og hindbær
i næsen, der ledsages af tobak, tørrede frugter, tørrede blomster,
svampe, jordbund og peber.Smagen er silkeblød med helt søde
røde bær, blommer og svesker, sød lakrids, mokka og muldjord.
Alt i alt en flot og stor Amarone fra nogle af Valpolicellas bedste
marker og fra producenten, der opfandt Amarone i 50’erne.
1964 Bertani Amarone Classico, Valpolicella, Italien
Ekstremt kompleks og krydret, langtidslagret Amarone med
aroma af blommer, svesker, rosiner, tørrede blomster, nedfaldne
æbler, svampe, jordbund, peber, læder og karamel. På tungen
fløjlsblød med en for alderen forbløffende friskhed og en vældig
smagsintensitet i fornem balance. Lang, krydret og sødmefuld
eftersmag i allerbedste Amarone-stil

DE FYLDIGE

Fyldige rødvine har ofte mange tanniner, rig
frugtsmag og dyb rød farve fra et højt indhold
af anticyaniner fra druens skal. De kan nydes
alene eller med tilsvarende fyldige retter.

2014 Crozes-Hermitage Calendes Organic, Rhône, Frankrig B
Biodynamisk dyrket elegant vin fra Nord Rhône, - nærmere
fra vinhuset Ferraton Pére & Fils, som har valgt at ‘gå tilbage til
rødderne’. Den er på 100% Syrah og har ligget ca. 8 mdr. på fransk
egetræsfade. Den byder på en aroma af urtet og solbærblade,
samt imødekommende mørkt frugt af boysenbær og tranebær.
2017 Domaine Mas Baux La Vie En Rouge IGP Côtes Catalanes,
Frankrig
Vinen har et dejligt aromatisk univers af solbær og brombær, og
smagen er elegant og fuld af søde krydderier efterfulgt af meget
fine tanniner. La Vie en Rouge er lavet 100% på Syrah-druer, som
er høstet i hånden i starten af august og ligger på rustfrie ståltanke
indtil den tappes
2015 Clos Bellane Cotes du Rhône, Frankrig Ø
Charmerende duft af solbær, hindbær, læder, sød lakrids, det
hele krydret med noter af friskkværnet hvid peber og et strejf af
sydfranske urter. På ganen komplimenteres det hele af en virkelig
elegant og fin struktur med, der ikke blot sender ens tanker mod
det nordlige Rhône men helt op mod Bourgognes Côte-d’Or hvad
simpel drikkeglæde og elegance angår.
2014 Joan Giné Priorat, Spanien
På én gang fed og cremet med solmodne solbær, blommer,
brombærmarmelade samt flot supplerende fadnoter af nyristet
kaffe, kakao og vanilje. På tungen fremstår vinen potent og
balanceret med en bred smagspalette og en fin livgivende syre,
der hiver niveauet af elegance langt op over gennemsnittet for
området.
2015 Artadi Tempranillo Alavesa, Rioja, Spanien Ø
Kompakt duft af flot moden rød frugt, timian, lakridsrod og sort
peber. På tungen har vinen Artadis karakteristiske struktur med
balanceret syre og tannin suppleret af en spændstig mineralitet,
der er med til at give en friskhed og en evig lyst til den næste tår.
2014 Muga Rioja Reserve, Spanien
Flot aroma, hvor tempranillodruens karakteristik går i perfekt
balance med fadlagringen og giver nuancer af kaffe, vanilje, mørke
kirsebær og skovbund. På tungen er vinen saftig med masser af
frisk rød frugt, bløde fyldige tanniner samt en flot afstemt syre og
eftersmag.
2014 Fratelli Barale Barolo Vendemmia, Italien Ø
Arketypisk Barolo-aroma med nuancer af bl.a. jordbær, roser,
mentol og tjære. Smagen er ligeledes helt klassisk for området
med flot balance i den elegante røde frugt, hvor Nebbiolo-druens
markante tanniner er fornemt tæmmet.
2013 Fratelli Barale Barolo Castellero, Italien Ø
3 års lagring i mellemstore (15-30 hl.) egefade giver denne Barolo
fra den berømte Castellero-mark en enormt koncentreret
aroma, der både tæller modne jordbær, friske og tørrede roser
samt mentol, tjære og svampe. Smagen er ligeledes helt klassisk
for området med flot balance i den elegante røde frugt, hvor
Nebbiolo-druens markante tanniner holder den både frugtige og
krydrede eftersmag kørende i lang tid.

2011 Travaglini, Tre Vigne, Gattinara D.O.C.G., Nebbiolo, Italien
100% Nebbiolo-druer, lagret 30 måneder på egetræ. Denne vin
bliver kun fremstillet i de absolut bedste årgange – og kun fra
årets bedste tre vinmarker…deraf navnet ‘Tre Vigne’. Det er en
utrolig elegant rødvin en delikat duft af modne bær med noter af
krydderier, marmelade og blommer. Smagen er intens og fyldig
med silkebløde tanniner.
2013 Pio Cesare Barolo, Italien
Aromatisk spiller denne Barolo årgang 2014 på de helt klassiske
dyder: violer, tørret kød, læder, mentol, rosenbusk og en ren
rød frugt. På tungen fornemmer man straks den intense
tanninstruktur, dette dog kombineret med en saftig og poleret rød
frugt som langt de fleste af verdens winemakers må nøjes med at
drømme om.
2013 Beni di Batasiolo, Barolo DOCG, Italien
har en dyb granatrød farve med teglfarvede reflekser. Duften
har noter af mokka, mørk chokolade og brombær. Smagen er
fløjlsblød, rigt sammensat med tilsvarende noter. Tanninen er høj,
men balanceret af den mørke modne frugt.
2007 Beni di Batasiolo, Barolo DOCG, Italien
En Single Vineyard ‘Vigneto Boscareto’, som har en smuk
granatrød farve. Smagen er fint struktureret, rigt sammensat. Den
lange eftersmag fremhæves af de bløde tanniner, afsluttet af den
frugtige, krydrede bouquet af tørrede frugter, krydderi og læder
med egetræets sarte strøg.
2015 Shaw + Smith Shiraz, Adelaide Hills, Australien
Sødmefuld og perfekt moden langt fra den overmodne
og marmeladeagtige stil, der kendetegner mange vine fra
naboregionen Barossa Valley. Shaw+Smith handler i stedet om
renhed, røde og mørke bær, krydderurter, sort peber og subtile
fadnoter af tobak og mokka, der understøtte frugten frem for
at overdøve den. Smagen rank, saftig og dyb med markante,
fine tanniner samt en koncentreret, frugtdrevet og uophørlig
eftersmag.
2016 Dominio de Pingus PSI, Tempranillo, Ribera del Duero,
Spanien
PSI er ‘lillebror’ til Pingus, og er skabt af den danske vinmager,
Peter Sisseck. PSI har i dag næsten samme kultagtige status
som Pingus. Vinen er skabt på primært tempranillo fra gamle
vinstokke, og byder på intense noter af mørke solmodne bær,
hindbær, kakao, kaffe, vanilje og en lang saftig og fyldig eftersmag.
Gæringen sker i cement og rustfrie ståltanke, hvorefter op mod
halvdelen af vinen modner videre i cement, mens resten modner
14-16 måneder på brugte fade fra Pingus og Flor de Pingus samt
større ældre fade.
2015 Dominio de Pingus PSI, Tempranillo, Ribera del Duero,
Spanien
PSI er primært lavet på Tempranillo-duer fra gamle vinstokke.
PSI er mørk i glasset. Flot og umiddelbar duft af røde frugter, friske
violer og en let antydning af brombær likør. Smagen er intens og
meget behagelig med en pulserende friskhed. Nydes af store glas.
Gæringen sker i cement og rustfrie ståltanke, hvorefter op mod
halvdelen af vinen modner videre i cement, mens resten modner
14-16 måneder på brugte fade fra Pingus og Flor de Pingus samt
større ældre fade.
2014 Pedrosa Navilla Ribera del Duero Reserva, Spanien
En flot, intens purpurrød farve; i næsen en dybrød frugt,
krydderier, mineraler og velintegreret træ. I munden er der igen
meget frugt af bl.a. mørke kirsebær og solbær samt silkebløde
tanniner, en god syre og en mineralsk friskhed fra den kalkholdige
jordbund. Dertil kommer en god integration af egetræet, der især
giver sig til kende i den langlivede og dybe eftersmag.

2007 O. Fournier Alfa Spiga Ribera del Duero Reserva, Spanien
I glasset er den dyb kirsebærrød, næsten sort. Duften er
insisterende intens og kompleks og byder på noter af brombær,
blåbær og et strejf af vanilje. Smagen er kraftig og moden med
silkebløde tanniner og med en flot struktur. Her bydes på noter
af modne hindbær, krydderi fra fadlagringen og lidt lakrids.
Afslutningen er kompleks, insisterende og vedvarende. En stor
oplevelse.
Herdade Sao Miguel ‘Colheita Seleccionada’ 2017
Fra Alentejo i Portugal. Vinen laves på et blend af de lokale
druesorter Touriga Nacional og Alicante Bouschet samt en smule
Syrah og Cabernet Sauvignon. Vinen er fyldig og karakterfuld. I
smagen finder man mørke bær, der er pakket i bløde og runde
tanniner.
Grande Cuvee ‘La Fiole Du Pape 2015’, Chateau-Neuf-du-Pape,
Rhône, Frankrig
GSM (Grenache Syrah og Mourvedre) La Fiole er smuk rubinrød
i glasset. Duften er frugtig og krydret med noter af brombær
og svesker. Det første indtryk af friskhed og fylde afløses af en
frugtig smag med dominerende noter af sorte bær og lakrids.
Eftersmagen er vedvarende og utrolig behagelig. Prøv den også til
stærke oste eller chokoladebrownies.
2015 L. C. Brotte Saint Joseph Marandy, Rhône, Frankrig
Fyldig og intens Saint-Joseph vin med masser af karakter og
charme. Syrah druen fremstår smuk mørkerød i glasset med
en let hindbærfarvet kant. Duften er intens og fyldt med toner
af sorte frugter, peber og ristede næsten karamelliserede
undertoner. I munden opleves vinen elegant og fyldig med flot
integrerede tanniner. I ganen fornemmes noter af hindbær og
solbær med et let krydret præg.
2015 Stickleback, South Australia
Australsk blend af Cabernet Sauvignon, Shiraz og Lagrein. Kølig og
kraftfuld stil med en frugtmættet bouquet og nuancer af solbær,
kirsebær og noter af vanilje fra de 14 måneders fadlagring.
2015 Mark Haisma Cornas, Rhône, Frankrig
Dybde, koncentration og finesse står tilbage som uomgængelige
nøgleord til at beskrive aromaen til denne vin. Her er både
liljer, mørke kirsebær og brombær i forgrunden, mens Syrahdruens karakteristiske duft og smag af friskkværnet peber og
desuden stald og urter leverer fyldestgørende support længere
bagude. Stor mundfylde, kraftige men finkornede tanniner og en
livgivende frugtsyre, der skaber flot harmoni, balance og elegance,
også i den lange og komplekse eftersmag.
2011 Silver Oak Napa Valley Cabernet Sauvignon, Californien, USA
Ægte californisk kultvin med en dyb og intens aroma af
boysenbær, blåbær, solbær, salvie, lakrids, tobak og mørk
chokolade. Smagen er koncentreret med mørk sød frugt,
finkornede tanniner i en silkeblød eftersmag.
2013 Silverado Vineyards Stag´s Leap Cabernet Sauvignon,
Californien, USA
Overdådig, intens og harmonisk aroma med nuancer af bl.a.
solbær, blommer, cedertræ, læder, vanilje og sort te. Smagen er
ekstremt kompleks og byder på lag af nuancer af mørk frugt, friske
krydderurter, trøffel og en eftersmag med finkornede tanniner.
2011 Rodney Strong Brothers Ridge Single Vineyard Cabernet
Sauvignon, Californien, USA
Intens rød i glasset med stor duft af solbær, modne blommer og
et krydret element fra fadlagringen. Fylden når vinen kommer i
munden balanceres flot af frugtsyren, der renser gummerne. Her
er en kraftfuld smag med noter af brombær, solbær og cigarkasse.
En kraftig vin, der vil tilfredsstille selv den mest kræsne
connaisseur.

2014 Wente Beyer Ranch Zinfandel, Californien, USA
En typisk Zinfandel i elegant stil. Zinfandel er høstet i den kølige
del af Livermore Valley. Her modner druerne langsomt, og giver
en vin med flot afstemt balance. Flot rød i glasset med en elegant
bouquet af røde kirsebær og lidt krydderi fra fadet. I munden
fornemmes herlig moden rød frugt i balance med krydderiet og
en elegant eftersmag.
2014 Rodney Strong Knotty Vines Zinfandel, Californien, USA
En intens og elegant vin med noter af hindbær fra Russian River
Valley samt moden sødmefuld frugt, især brombær og peber fra
Alexander Valley giver en vin med stor smagsmæssig diversitet.
Lagringen fremhæver druens krydrede karakter. Intensiteten i
denne vin viser at den kommer fra meget gamle vinstokke, de
ældste plantet tilbage i 1904.

Hedvine
Hedvine rangerer fra off-dry (halv tør) til
meget sød. De sødeste af disse vine og dem
med højest syre, kan gemmes i mange år og
kan udvikle fine noter af nødder. Hedvine
har en højere alkoholprocent end vin.

PORTVIN

Hos Niepoort har familien stået for driften i fem generationer
i Duoro, Portugal. Familiens produktion af portvine har altid
været af meget høj kvalitet – vine med stor koncentration og lang
holdbarhed. Huset Niepoort har i mange år været berømt for sine
klassiske portvine. Den tradition kan føres tilbage til 1842, hvor
det familieejede firma blev grundlagt. Dirk Niepoort er en meget
karismatisk vinmager, der har sine egne idéer og standpunkter. Hans
vigtigste filosofi er, at vine skal have friskhed for at være interessante.
Dette er også et gennemgående træk for alle hans portvine.
Niepoort The Junior Ruby
Intens mørkerød i glasset med næsten lilla toner. I duften mødes
man af noter af frisk ung frugt og masser af intensitet. I munden
opleves vinen fyldig og flot afrundet med noter af mørke
blommer, brombær og hints af mørk chokolade. The Junior
Ruby er en frisk portvin med en elegant balance mellem flot
integrerede tanniner og mørk moden frugt
Niepoort Tawny
Klassisk teglfarvet i glasset med en ekspressiv duft af modne sorte
kirsebær, læder og tørrede frugter. Smagen blød og balanceret
med smag af røde kirsebær og en god intensitet.
Niepoort Tawny 10 Years Old
Har en smuk rød orangegylden tone, smagen er fyldig, behagelig
krydret med strøg af mandel og megen frugt, den afsluttende
bouquet er krydret varm.
Niepoort Tawny 20 Years Old
Smuk orangegylden tone med solnedgangens glød, smagen er
fyldig, behagelig krydret med strøg af honning, mandel og megen
frugt, den afsluttende bouquet er krydret fra honning til peber
2012 Niepoort Late Bottled Vintage
Klar rød farve og en livlig aroma af kirsebær og en let parfumeret
blomsteragtig karakter. Dybest set har vinen en utrolig elegant stil,
men smagen er en gåde. Først kommer frugt og elegance til udtryk
med en utrolig friskhed, men afslutningen er mere robust, fast og
med en tør eftersmag fyldt med tanniner. Det vil være interessant
at se, hvordan vinen vil udvikle sig over tid

10 Years Old White
Smuk ravfarvet gylden i glasset med en herlig ekspressiv duft
med noter af honning, hvide blomster, tropiske frugter. Her anes
også ristede mandler, figner og en anelse sødme og krydderi fra
fadlagringen. Portvinen rammer smagsløgene med en uhørt
intensitet og balanceret levende henover tungen med frisk frugt
og tørrede frugtnoter. En milelang afslutning viser et produkt i
fuldendt balance.

SHERRY

Rey Ferando Fino Sherry, Jerez, Spanien
Lys, helt tør og sprød sherry med aroma af gule æbler, vådt
hø, gær, saltmandler og citrongræs. På tungen fortsætter
associationerne i retning af moden Vintage Champagne
kombineret med friske smagsindtryk af citrusfrugt. Eftersmagen
er frisk, langvarig og behagelig
Don PX Vino Dulce Natural, Jerez, Spanien
Sød vin i ‘sherry-stil’ fra Montilla-Moriles med intens sødmefuld
duft af rosiner, figner og abrikoser toppet med et skvæt friske
citrusfrugter og brændt appelsinskal. Smagen er sød, bred og
fyldig med nuancer af rosiner, dadler og honning. I den modsatte
retning trækker en frisk syrlighed, der forhindrer eftersmagen i at
blive kvalm. I stedet må man nok heller lige tage en tår til …
Don PX 1988 Gran Reserva 37,5 cl., Jerez, Spanien
Enormt stor aroma og en bred vifte af umiddelbare dufte som
tobak, kakao, lakrids og rosmarin, der efterfølges af sorte oliven,
ferskensirup, arabisk kaffe, vanilje og kanel.
Den er herlig kraftig mundfuld med stor fedme, fylde og dog en
elegance over sig, der gør det svært at modstå fristelsen af den
næste tår.

VERMOUTH

Pio Cesare Vermouth, Piemonte, Italien
‘Chardonnay, Moscato Bianco macerated with more than 25
botanicals and sweetened with burnt sugar. Candied orange,
cinnamon and vanilla redolent of panettone; balsamic tarragon
and polished wood nuances.’
- Michaela Morris, Decanter, ‘Italy 2018’, januar 2018
Rey Fernando Vermut, Jerez, Spanien
Traditionel ‘Sherry-vermut’ fra gammel Oloroso og Pedro
Ximénez lagret i gamle sherryfade med 27 forskellige urter
og citronskal. Dermed erhverves en ekstremt intens aroma af
bl.a. nelliker, enebær, malurt, sort te, kanel, fennikel og tobak.
Smagen er tæt og rig, frisk og sød og med den obligatoriske
urtede bitterhed, der præger eftersmagen – helt efter vermuthåndbogens ABC!
Priorat Natur Vermouth, Spanien
Populær vermut-stil fra Priorat lavet på Macabeo, Pedro Ximénez,
Grenache Blanc, der lagres med en masse urter.Denne ravfarvede
drink har en fyldig duft med nuancer af fennikel, rosmarin,
spidskommen, honning og kanel. I smagen fornemmes sødme
til at supplere den klassiske let bitre citrussmag, der gør vinen så
perfekt som aperitif.
Armas De Guerra Vermouth Reserva Blanco, Bierzo, Spanien
En elegant og frisk vermouth i moderne stil. Krystalklar farve med
metalliske reflekser. En duft af træ som hos en møbelsnedker
med hints of modne frugter er dominerende i næsen. Noter af
urter med fennikel, muskatnød, kaffe, kanel og citrusfrugter gør
smagen frisk og rund, mediumfyldig og med en dejlig smag af de
druer, vermouthen er lavet af. Her er perfekt harmoni mellem
friskhed, sødme og de fine bitre noter. Eftersmagen er vedvarende
og intens.

Spiritus
Indtil videre to dejlige Cognac og vores
4 nordiske Gin-typer.

Sodavand
Fælles for alle varianter er, at de er dansk produceret. Ingredienserne
er også gammeldags, uden alt det kunstige, bare med ekstra meget
saft.INGEN aromaer, tilsætningsstoffer og konserveringsmidler. Til
gengæld massevis af økologiske råvarer.
Fås i appelsin, lemon, hindbær, rabarber, bitter lemon, ginger beer,
tonic og rose lemonade.

COGNAC

Pierre Segonzac Grande Champagne VSOP, Frankrig
Flot kobberfarvet cognac med en sød parfumeret duft af honning
og frugt. Blød og medium fyldig smag med noter af bl.a. karamel,
bagte frugter og krydderier. Flot finish og en lang behagelig
eftersmag.
Pierre Segonzac Grande Champagne XO, Frankrig
Dyb kobberfarvet cognac med en attraktiv rund og krydret duft.
Fremtoning er blød og fyldig med en naturligt sødlig smag af
bl.a. honning, marcipan og sort te. I den lange eftersmag får de
følgeskab af bagt frugt, gule æbler samt vanilje fra fadlagringen.
En cognac med dybde og finesse, der samtidig er behagelig og let
at gå til!

GIN

København Klassisk Gin
Byder på et af verdens højeste indhold af enebær og smager, som
en klassisk, original gin skal smage. Den raffinerede small-batch
gin er en moderne variation over det klassiske tema med noter
af citrus og lakridsrod. Destillations-processen og metoden med
mikro-fordampning sikre den ultimative smag af enebær og gran
i en enestående kombination med noter af citrus. 1
Bergslagens Økologisk Gin Ø
En håndlavet gin, der kun bliver produceret i en meget lille
skala. Bergslagens byder på en sød og krydret citrusaroma, der
kommer fra tyttebær, korianderfrø, enebær og citronskal. En
ægte premium gin med en smagsprofil, der er udviklet og under
løbende kvalitetskontrol i Bergslagen, Sverige. Produceret med
kun de fineste botanicals og et ægte unikum takket være dens
base – alkohol, som er tripel-destilleret fra udvalgte hvedesorter
hvilket giver en utrolig blødhed og finesse til base-spiritussen
Oslo Gin
En hyldest til verdens mindste hovedstad omgivet af fjorde og
skove. Konger og knægte lever side om side, sporvogne hamrer
igennem bybilledet , og duer kurrer i parkerne. Olso bringer
fred og harmoni, med fiskebåde, der ankommer i havnen hver
morgen. Klokkerne fra rådhuset kimer, duften af havet og frisk
brød mødes i gader og gryder. Skov, jord, fjord og hav, by og land.
Alt i én. En miniature-udgave af Norge. Oslo Gin er en sammensat
, raffineret og kompleks krydret gin med enebær, birkeblade,
koriander og hyldeblomst og kvan.
Arctic Blue Gin
Byder på det dyrebare og flygtige øjeblik af morgendis i Finlands
uberørte skove. Det korte tidsrum, hvor de delikate dufte af
fugtige, arktiske, vilde blåbærbuske og grannåle spiller sammen i
perfekt harmoni. Arctic Blue indkapsler netop dette øjeblik. Alle
smagsnuancerne fra de arktiske blåbær er bevaret i denne unikke
gin. Det er derfor, der kommer en elegant hvid skygge, når den
blandes med en premium tonic.

