På HARMONIEN er vinkælderen
højt prioriteret, fordi vi ønsker at kunne
tilbyde vore gæster et bredt sortiment af vine.
Vi har nu revideret vort sortiment, så vi i dag har
mulighed for, at tilbyde vine af stor bredde og god kvalitet.
Hvis De ønsker vejledning i valg af vine,
spørg venligst Deres tjener.

½ fl.
1/1 fl.
HUSETS FRANSKE HVIDVIN

100/
101

235,00

kr. 120,00

235,00

Cuvée Prestige Blanc
Maison Badet, Clément & Cie
En særlig frugtfyldt vin med en lys gylden farve
og en tilpas tør og frugtagtig smag.

HUSETS FRANSKE RØDVIN

102/
103

kr. 120,00

Cuvée Prestige Rouge
Maison Badet, Clément & Cie
Vinen har en flot rød farve og en blød
og dejlig frugtrig smag af modne druer.

FRANKRIG
HVIDVINE
½ fl.
1/1 fl.
ALSACE
Alsace distriktet er beliggende i det nordøstlige Frankrig, og ligger på den østlige side af bjergkæden Vogeserne. Her
ligger markerne i læ for den værste regn og blæst, og giver fremragende grobund for en bred vifte af druesorter. Muré
ligger i byen Rouffach i det sydlige Alsace, og har sine marker her i området. Her er lidt varmere end i det nordlige
Alsace, og det giver vine, der generelt er mere kraftfulde og "fede" i strukturen.
104/
105

106

RIESLING, CHARLES SPARR
252,00
En tør hvidvin med god balance mellem druesmag
og frugtsyre.
PINOT GRIS ”SIGNATURE”, RENÉ MURÉ, ØKOLOGISK
Lækker hvidvin på økodruer. I den fint cremede smag er der god frugt,
mineralitet og en lille, krydret note, der fortsætter ud i eftersmagen.

130,00

265,00

LOIRE
Ligesom andre klassiske egne i Frankrig er Loire af romersk oprindelse. Men romerne har ikke sat så tydelige spor her,
som f.eks. i Bordeaux, Bourgogne og Côtes de Rhône, men det har derimod de franske konger med deres imposante
slotte, der på værdig vis præger denne regions grønne floddal med det ene fantastiske bygningsværk efter det andet.
Loire-floden, der har lagt navn til distriktet, har sit udspring i det centrale højland på samme breddegrad som Hermitage
i Rhône. Det er et af de smukkeste områder i Frankrig, men ikke mange danskere kender området, som strækker sig fra
Nantes ved Atlanterhavet til Bourges i øst.
107

SANCERRE, DOMAINE DE LA VILLAUDIÈRE
298,00
Flot grøngylden farve med en bouquet af både blomster og
honning.En elegant tør, let syrlig men frisk smag med en
blød undertone.

BOURGOGNE
Alene navnet Bourgogne virker magisk; man kommer umiddelbart til at tænke på kostbare flasker, gamle kældre og
fornemme vintraditioner, som der virkelig hærges om. Distriktet i det østlige kaldes Frankrigs hjerte, især når det
gælder vinøse glæder, og her ligger Côte d`Or (Den gyldne Skråning). Maison Louis Max har hovedsæde midt i dette
område i byen Nuits-Saint-Georges, og Laurent Max er i dag 5. generation i vinhuset med mange stolte traditioner bag
sig.
108

BOURGOGNE CHARDONNAY
CHÂTEAU DE LA CHARRIÈRE
258,00
Lys gylden farve, smagen er tør med dejlig frugt og "egetræets" fine strøg.

Den afsluttende bouquet er "blomstrende" med liflig frugt.

109/
110

CHABLIS ”CARRÉ DE CESAR”
CHATEAU DE MALIGNY
Flot gylden farve, fint afbalanceret rig smag men alligevel
frugtfyldt med stor vinøs blødhed og en krydret eksotisk aroma.

159,00

315,00

FRANKRIG
½ fl.
1/1 fl.
ROSEVIN
111

MIMI EN PROVENCE
LE VIN BRÉBAN
248,00
Frisk og lækker rosévin med en aromatisk duft, en ganske lys rosé farve
og en bred, fint krydret og blød smag med tilpas syre. Fin både til mad,
som apéritif og som sommerlig terrassevin.

FRANKRIG
RØDVINE

½ fl.
1/1 fl.

BORDEAUX
Dette kendte vindistrikt bærer på et tungt ansvar, da næsten alle vinbøger beskriver det som et af verdens største
vinområder. Det bemærkelsesværdige ved Bordeaux er, at det ikke bare fremstiller verdens sandsynligvis ”største”
rødvine, men at det også laver verdens ”største” søde hvidvin. Rød Bordeaux har været stabelvare i Nordeuropa
gennem århundreder. Det er ikke blot de store flotte vine, som har slukket et halvt kontinents tørst, det er simpelthen
Bordeuax Rouge og Blanc. Og til at levere disse er der over 20.000 vindyrkere, som bearbejder mere end 100.000 ha og
fremstiller omkring 500 mio. flasker vin – hvert år.
112/
113

CHÂTEAU FLEUR DE JEAN GUE
LALANDE-DE-POMEROL
305,00
Den har en smuk rubinrød farve, smagen er afrundet med
Merlot druens ”varme”, bløde fylde.

114

CHATEAU HAUT CORBIN
SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSÉ
Et af områdets ”best buy”-vine, der er kendetegnet ved dens bløde
og modne stil. Vinen har en smuk, rubinrød farve, en smag med
dejlig kraft og blød fylde samt lang eftersmag.

115

CHÂTEAU MOULIN de DUHART
PAUILLAC
498,00
Her er Pauillacs charme og finesse. Moulin de Duhart er 2. vinen fra
Château Duhart-Milon, der ved Médoc klassifikationen i 1855 blev
placeret i 4. Cru. 2010 Moulin de Duhart er intens og ekspressiv, med et
væld af mørke bær og modne blommer i smagen.
Vinen er silkeblød i munden med flot afrundede tanniner.

155,00

525,00

FRANKRIG
RØDVINE

½ fl.
1/1 fl.

BEAULOLAIS
Hvilken anden fransk provins har et navn sammensat af to franske tillægsord for smuk: beau og joli? Det
kæmpemæssige distrikt er et stærkt bakket landskab med over hundrede spidse klokketårne, der bimler vinens
lovprisning.
116

FLEURIE, CRU DE BEAUJOLAIS
DOMAINE PAUL BERNARD
278,00
Vinen udmærker sig ved sin intense stil, fint struktureret med megen
koncentration i den fyldige frugtrige smag, bouquet´en er ædel
blomstrende frugtfyldt.

BOURGOGNE
En Bordeaux-flaske har skuldre, mens bourgogne-flasken er mere buttet. Den første er som en adelig herre med lineal i
ryggen, den anden ligner en rund tyk munk. Sådan er der også forskel på de to vine: Mens Bordeaux´en er fornem, rank
og elegant, er Bourgognen som den glade munk med saft og kraft, mild og rund, men også med styrke. Men at den ene
vin er bedre end den anden er umuligt at sige. Man vil elske dem begge, som man elsker både sin søn og sin datter.
117

BOURGOGNE PINOT NOIR
CHÂTEAU DE LA CHARRIÈRE
289,00
Fremstår med en smuk kirsebærrød farve, smagen er
medium fyldig, vedholdende med megen frugt og undertoner af "egetræ". Bouqueten er krydret, frugtfyldt.

118

POMMARD “LA RUE AU PORTE”
DOMAINE COSTE-CAUMARTIN
485,00
Vinen har en smuk kirsebærrød farve, smagen er kraftig, aromatisk
med stor fylde, bouquet´en er rigt sammensat med dejlig frugt
og ”egetræets” fine strøg.

RHONE
Crozes-Hermitage ligger i den nordlige del af Rhône-dalen. Regionen dækker et areal på 1200 ha, der er formet som en
trekant mellem floderne Rhône og Isère samt højdedragene ved Tain l´Hermitage
119

SAINT JOSEPH “MARANDY”

LAURENT CHARLES BROTTE
295,00
har en mørk rød farve, smagen er kraftig, blød og harmonisk
med megen frugt, bouquet´en intens.
120

DOMAINE “LA FAGOTIERE”
CHATEAUNEUF-DU-PAPE

338,00
flot teglstensfarvet i glasset med duft af læder, mokka og varme modne bær.
Smagen er intens med god bær-fedme, tobaksnoter og balancerede tanniner.
Eftersmagen vidner om en vin på højt niveau der smager fremragende i dag,

TYSKLAND
HVIDVIN

½ fl.
1/1 fl.

RHEINGAU
121

RIESLING TROCKEN „LENCHEN“ RHEINGAU
WEINGUT ESER
260,00
En frisk duft af fersken og stikkelsbær. Let sødme, men efterfulgt af en god
stram tørhed der giver en flot balanceret vin. Denne vin udtrykker på fineste
vis det terroir der er så typisk for Lenchen marken..

ITALIEN
RØDVINE
TOSCANA
122

CHIANTI SUPERIORE DOCG , ØKOLOGISK
”POGGIO AL CASONE”
Vinen har en smuk, rubinrød farve, smagen er harmonisk, tør,
behagelig krydret, bouqueten er intens frugtfyldt og blomstrende.

265,00

VENETO
123

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOC
FABIANO, VENETO
495,00
Duften er elegant med let krydrede toner af egetræ og mokka. Herfindes også
en stor koncentration af moden rød frugt. Smagen er tør og velbalanceret med
en meget intens kerne af rå frugt og en typisk bitter afslutning

PIEMONTE

124

125/

BARBERA D´ALBA ”SOVRANA”
BENI DI BATASIOLO
Vinen er smuk rubinrød i glasset. Duften er meget intens og kompleks med
hints af kirsebær, brombær og hindbær. Smagen er rund og har en god
struktur med en behagelig friskhed og en lang vedholdende eftersmag.
BAROLO DOCG

285,00

126

BENI DI BATASIOLO, PIEMONTE
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.

200,00

395,00

PORTUGAL
ROSÉVIN
1/1 fl.
BAIRRADA & DÃO
127
CASAL MENDES ROSÉ
CAVES ALIANCA
238,00
Vinen har en frisk, liflig sødmefyldt smag og en let perlen.

SPANIEN
HVIDVINE
1/1 fl.
NAVARRA
128

CHARDONNAY
260,00
PAGO DE CIRSUS
Super elegant Chardonnay fra troldmændene hos Pago de Cirsus, der har
opnået den højeste udmærkelse inden for vinproduktion i Spanien, nemlig
D.O. Vino de Pago. Her er god kølig frugt koncentration og 12 måneder
på franske fade. Resultatet er en kraftfuld hvidvin med masser af karakter.

RØDVINE
Ribera del Duero er beliggende langs Duero floden som løber fra Spanien gennem Portugal. Her dyrkes store vine, men
også Portvin. Området ligger højt i bjergene, 700 – 1000 meter, og har et klima som er kontinentalt med kolde vintre og
varme somre. Jordbunden er præget af tertiærtiden med meget lerholdig jord med marvel på toppen af bakkerne. Alt
sammen med til at skabe et fremragende terroir for vindyrkning på højt plan.
RIBERA DEL DUERO
129

URBAN RIBERA
285,00
BODEGA O. FOURNIER
flot kirsebærfarvet med fine violette strøg. Duften er intens med noter af
moden sort frugt, krydderi, chokolade og lidt lakrids. Smagen er flot struktureret
og velafbalanceret, her går noterne af sorte frugter som brombær igen sammen
med lette toner af lakrids.

130

SPIGA
BODEGA O. FOURNIER
en vidunderlig næse med masser af modne solbær, vanilje og kanel fra fadet.
Den har en lille snert af en behagelig mineralitet. Slet ikke en frugtbombe
som mange fra området. Den har en fin syre, god frugtighed og balance

445,00

mellem bær, chokolade og lakrids.
NAVARRA
131

VENDIMIA SELECCIONADA
PAGO DE CIRSUS
285,00
Vin på Tempranillo, Merlot og Syrah fra det nordlige og noget køligere
Navarra område tæt på Pyrenæerne. En lækker krydret vin hvor frugt og
fad er velintegreret. En ideel vin til bl. a. lammekød.

RIOJA
132

RESERVA
MARQUES DEL ATRIO
Vinen, der er sammensat af 85% Tempranillo og 15% Garnacha, har som
Reserva tre år på fad og 1 års flaskelagring. Det er en kraftig sag uden
noget egentligt Rioja-præg med udpræget vanilje, men den er behagelig
rund og blød i munden, hvor den efterlader en meget lang eftersmag.

275,00

USA
HVIDVINE
1/1 fl.
CALIFORNIEN
Grundlagt for mere end 125 år siden, er Wente det ældste familiedrevne vinfirma i Californien. I dag drives vineriet af
fjerde og femte generation. Vineriet er beliggende i Livermore Valley, lige øst for San Francisco. I hvad der regnes som
et første klasses vinområde. Familien har altid stået for traditionelle værdier, kombineret med ny viden.
LIVERMORE
133

CHARDONNAY ”MORNING FOG”
WENTE VINEYARDS
Yderst vellavet og lækker hvidvin med en let cremet smag. I smagen abrikos,
ananas og citrus - samt vanille fra fadlagringen." Vi kan tilføje, at vinens
klare fadsmag er fint integreret. Vinen er glimrende til mad, men kan også
bruges til terrassevin - selv på dage, hvor solen ikke skinner.

280,00

SONOMA
134

SAUVIGNON BLANC “CHARLOTTES HOME”
RODNEY STRONG
298,00
En herlig frisk og sprød hvidvin med duft af grønne æbler, citrus og nyslået
græs. Smagen er herlig intens med samme noter og en god lang eftersmag.

RØDVINE
LIVERMORE
135

ZINFANDEL “HAYES RANCH”
WENTE VINEYARDS
Dyb lilla farve med ekspressiv duft af brombær, læder og lidt fad. Tæt smag
med god rensende frugtsyre og modne tanniner. Der er noter af mørke røde bær,

260,00

brombær og hindbær. En typisk Zinfandel med god længde i smagen.
SONOMA
136

CABERNET SAUVIGNON
RODNEY STRONG
295,00
Behageligt frugtrig og fyldig rødvin, blød tannin svøbt i flot, lang saftig smag
af modne solbær, sorte kirsebær, krydderurter, toast og lidt egetræsvanilje.

OREGON
137

WHOLE CLUSTER PINOT NOIR,
WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS
Vinen har en dyb rød farve. Op af glasset vælter en duft af brombær, kirsebær
og vanilje med et hint af skovbund. Smagen afspejler duftene. Den er frugtig
til at starte med, derefter bliver den saftig og slutter af med en blød afrundet
eftersmag med en anelse syre.

368,00

ARGENTINA
RØDVIN
1/1 fl.
138

TRUMPETER MALBEC
RUTINI WINES

260,00

Tæt, mørk farve i glasset og duften af kirsebær efterfølges af en snert af kanel
og søde krydderier. Munden fyldes af en frugtrig vin med masser af smag,
intense tanniner og smagen af kirsebær, brombær, boysenbær og blommer
blandet med hints af kardemomme og peber. Eftersmagen er lang og fyldig.

CHILE
HVIDVINE
Vinhuset Vina Tarapacá blev grundlagt i 1874, hvor grundlæggeren Francisco de Roja y Salamanca importerede ædle
vinstokke fra Frankrig og plantede dem ved foden af Andesbjergene. På grund af Chiles geografisk isolerede
beliggenhed og særligt tørre klima, kunne vinstokkene udvikles uden sygdoms- og skadedyrsangreb. Således vokser de
chilenske vinstokke på deres originale franske rødder fra før vinlusens hærgen i Europa.
MAIPO VALLEY
139

SAUVIGNON BLANC
VINA TARAPACÁ
248,00
Vinen har en blank, lys farve med grønne reflekser. Smagen er tør,
forfriskende liflig med dejlig frugt i den lange eftersmag

COLCHAGUA, CASABLANCA OG LEYDA VALLEY
140

CHARDONNAY
LOS VASCOS, DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD

270,00

Smuk, klar, lys gylden farve. Duften er nærmest eksplosiv af melon, grape og
eksotisk frugt samt typiske strejf af hasselnød. Smagen er fyldig, forfriskende
og frugtrig med en aromatisk og lang eftersmag.
RØDVINE
MAIPO VALLEY
141

TARAPACÁ + PLUS, ORGANICAL
VINA TARAPACÁ
280,00
Vinen har en ekspressiv duft med blommer, solbær, peber, hindbær og lidt fad
sødme. Stor kompleksitet og fylde med en herlig rensende frugtsyre der giver
god balance. Smagsnoterne bekræfter næsen og holder længe.

PERALILLO, RAPEL OG COLCHAGUA VALLEY
142

CABERNET SAUVIGNON GRANDE RESERVE, COLCHAGUA
285,00
LOS VASCOS, DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD
Det er en kraftig og meget aromatisk vin med mørke kirsebær, krydderier og
vanille. Velbalanceret med silkebløde tanniner samt en meget vedholdende,
frugtrig og let pebret eftersmag.

SYDAFRIKA
HVIDVINE
1/1 fl.
COASTAL REGION
143

PEAR TREE WHITE CHENIN/VIOGNIER
BELLINGHAM
252,00
Elegant og lækker vin med en kompleks og aromatisk duft med noter af
kærlighedsfrugt. Smagen er fyldig og frisk og med masser er frugtnoter,
og den holder rigtig længe i munden.

CONSTANTIA
144

SAUVIGNON BLANC
STEENBERG VINYARDS
Steenberg, Sauvignon Blanc, har en lys farve med grønne reflekser. Smagen
er forfriskende liflig med dejlig frugt, afsluttet af den frugtfyldte bouquet.

RØDVINE
COASTAL REGION
145

PAARL

PINOTAGE ”HOMESTEAD”
BELLINGHAM
260,00
Vinen har en smuk rubinrød farve med lilla reflekser, smagen
er velafbalanceret, tør med rig sammensat frugt.

270,00

146

SMALL BARREL SMV
THE BERNARD SERIES, BELLINGHAM
Mørk rubinrød farve, næsten sort. Kompleks duft med noter af chokolade,
vanille, modne kirsebær og lidt krydderier. Vinen er enorm fyldig i smagen
med noter af viol, mørke bær og de fineste bløde tanniner.

388,00

AUSTRALIEN
RØDVINE
BAROSSA VALLEY
147

SHIRAZ
MILTON PARK
256,00
Dyb rød farve. Vinen er dyb og rig duftende med mørke frugter,
blommer og krydderi med god fylde, der er meget rig frugt på ganen
med blommer, brombær og sød krydderi fra fad.

148

“3 GRAPES CUVEE” SHIRAZ, CABERNET SAUVIGNON, PETIT VERDOT
TERRA BAROSSA, THORN-CLARKE
Vinen har en medium rød farve. Den har et sart strejf af brombær frugt
og toasty eg i bouqueten. Medium fyldig vin, men fuld af smag af søde
bær og kirsebær frugt og nogle attraktive krydderier samt et stænk af
vanille eg, tilføjer vinen kompleksitet. Garvesyren er blød og glat
og bidrager til den lange eftersmag

NEW ZEALAND
HVIDVINE
1/1 fl.
MARLBOROUGH
149

SAUVIGNON BLANC
BABICH WINERY
268,00
flot skinnende og klar lysegul farve med grønne reflekser. Skøn duft af
blomster, græs og tropisk frugt. Smagen er dejlig karakterfuld med krydret
frugt, citrus og lime samt et let mineralsk strejf. En forfriskende vin med
dejlig lang eftersmag.

HVIDVINE
MARLBOROUGH
150

PINOT NOIR
BABICH WINERY
285,00
I næsen har den det, en ung Pinot Noir forventes at skulle have – hindbær,
jordbær og stald, og i munden går de røde bær igen sammen med nogle
svampe og finsk, sød lakrids. Den er let, den er ren, saftig og imødekommende.

278,00

CHAMPAGNE
226/
227
228

229

1/1 fl.
CHARLES MIGNON 1. CRU GRANDE RESERVE , BRUT

½ fl.
255,00

405,00

BARONS DE ROTHSCHILD CHAMPAGNE
659,00
DOM PERIGNON, MOËT & CHANDON

1595,00

MOUSSERENDE
230

MONT MARCAL CAVA, BRUT
285,00

231

CREMANT D´ALSACE, RENÉ MURÉ

325,00
5 cl.

1/1 fl.

DESSERTVINE
250/
251
254/
255

MUSCAT DE RIVESALTES ”CROIX MILHAS”
446,00

35,00

LATE HARVESTED VINA TARAPACÁ, CHILE
369,00

30,00

PORTVIN

glas

1/1 fl.
256/
257

HUSETS PORTVIN
NIEPOORT TAWNY/WHITE
369,00

258/

NIEPOORT 10 YEARS OLD
475,00

30,00

39,00

259
260/
261

BARROS LATE BOTTLED VINTAGE

34,00

428,00

SHERRY
262/
263
264/
265
266/

GARVEY´S AMONTILLADO
369,00

30,00

GARVEY´S CREAM
369,00

30,00

TIO PEPE GONZALES BYAS VERY FINO DRY
446,00

35,00

267

MADEIRA
268/
269

RAINWATER MEDIUM DRY COSSART GORDON
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35,00

446,00

2009 vintage was a mild growing season with very low crops resulting in wines with good colour and flavour that
achieved optimum ripeness.
VINIFICATION
The grapes are crushed and destemmed into fermenters. Yeast is added immediately once in fermenter and the ferments
are pumped over twice daily to maximise colour, tannin and flavour extraction. Cooling is used to ensure ferments
remain in the 22-25 degrees Celcius range which will allow the fruit to displaymaximum fruit expression. Pressing then
occurs approximately seven days after crushing and the wine is then put into predominately French oak to mature.
BARREL AGEING
12 Months Fench and American Oak.
COMMENTS
The wine is mid red colour. It has a lifted blackberry fruit and
toasty oak nose. The palate is medium weight but full of flavourwith sweet berry and cherry fruit and some attractive
spice and splash of vanilla oak, adding complexity. The tannins are soft and smooth and contribute to the long length
of the sweet fruit and vanilla.
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