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.
HUSETS FRANSKE HVIDVIN
100/
101

kr. 130,00

250,00

kr. 130,00

250,00

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

1/1 fl.

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

1

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.
106/
107

RIESLING
CHARLES SPARR
En tør hvidvin med god balance mellem druesmag
og frugtsyre.

135,00

278,00

108/
109

PINOT GRIS ”Les Iris”, ØKOLOGISK
RENÉ MURÉ
Lækker hvidvin på økologisk dyrkede druer. I den fint cremede smag
er der god frugt, mineralitet og en lille, krydret note,
der fortsætter ud i eftersmagen.

165,00

295,00

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). Domaine Roux
har hovedsæde midt i dette område i byen Saint Aubin, og vinhuset med mange stolte traditioner bag sig.
116

BOURGOGNE CHARDONNAY
DOMAINE ROUX
Héritiers Saint Aubin Chardonnay har en ren og krystalklar, let gylden farve.
Duften af hasselnød med et hint af honning, smør, bregner, krydderier
samt ristede kastanjer indtager næsen på behagelig vis. I smagen optræder
de samme nuancer som i duften og vinen fornemmes dejlig og liflig.

325,00

LOIRE
124

SAUVIGNON BLANC “Charme de Loire”
270,00
DOMAINE DE LA VILLAUDIERE
Duften er klassisk, kompleks og har elegante noter af hvide blomster og buksbom.
Smagen er frugtig, balanceret og frisk, alt i alt en vin med elegance og personlighed..

117

POUILLY FUMÉ “LA CHARMETTE”
DOMAINE CHAUVEAU
Flot og meget lækker hvidvin med karakter og harmoni. Sauvignon Blancdruerne er fint fremme i munden med noter af stikkelsbær, hyldeblomst,
mandler og et strejf af sødme.

2

335,00

FRANKRIG
ROSEVIN
½ fl.
151

ROUGE A LEVRES ROSÉ
DOMAINE MAS BAUX
Sart, lyserød farve. Duften er meget mineralsk med let røgede noter og rosenvand,
som efterfølges af hints af ribs. Smagen er livlig med syreholdige røde frugter og
afsluttes fint og uden bitterhed.

1/1 fl.
285,00

RØDVINE
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.
179/
180

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

218,00

398,00

186

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.

560,00

188

CHÂTEAU MOULIN de DUHART
PAUILLAC
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.

498,00

GASCOGNE
185

TOUR BOUSCASSÉ
DOMAINE ALAIN BRUMONT
Vinens rubinrøde farve syner flot og indbydende i glasset. Duften af brombær
og blåbær strømmer op af glasset og giver dybde til smagen, som understøttes
af bløde og veludviklede tanniner. Eftersmagen er behagelig og vedholdende.

3

325,00

FRANKRIG
BEAULOLAIS
½ fl.

1/1 fl.

Hvilken anden fransk provins har et navn sammensat af to franske tillægsord for smuk:
Nemlig ”beau ”og ”joli”? Det kæmpemæssige distrikt er et stærkt bakket landskab med over hundrede
spidse klokketårne, der bimler vinens lovprisning.
191

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

278,00

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.
192

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

395,00

196

CHASSAGNE-MONTRACHET „LES CHAMPS DE MORJOT“
CHÄTEAU DE LA CHARRIÉRE
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.

498,00

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
198

SAINT JOSEPH “MARANDY”
LAURENT CHARLES BROTTE
Vinen har en mørk rød farve, smagen er kraftig, blød og harmonisk
med megen frugt, bouquet´en intens.

385,00

199

DOMAINE “LA FAGOTIERE”, ØKOLOGISK
CHATEAUNEUF-DU-PAPE
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,

468,00

4

TYSKLAND
HVIDVIN
1/1 fl.
RHEINGAU
120

RIESLING TROCKEN „LENCHEN“ RHEINGAU
WEINGUT ESER
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..

278,00

ITALIEN
HVIDVINE
PIEMONTE
123

GAVI DEL COMUNE DI GAVI GRANÈE DOCG
BENI DI BATASIOLO
Lys strågul farve med grønne reflekser.
Smagen er forfriskende tør, delikat med liflig frugt og blomst i den lange eftersmag,
afsluttet af den frugtfyldte bouquet.

298,00

RØDVINE
TOSCANA
201

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.

275,00

VENETO
175

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOC
FABIANO, VENETO
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

595,00

PIEMONTE
177

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.

295,00

178

BAROLO DOCG
215,00
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.

405,00

5

SPANIEN
HVIDVINE

1/1 fl.

NAVARRA
105

CHARDONNAY
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.

265,00

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
187

URBAN RIBERA
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.

295,00

189

DOMINIO RESERVA
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
mellem bær, chokolade og lakrids.

445,00

PRIORAT
110

LO PETIT DE LA CASA
TROSSOS DEL PRIORAT
Flot lys, rød farve i glasset. Næsen mødes af en duft af modne bær, sorte krydderier
og noter af balsamico. Smagen er kraftfuld og fyldig med veludviklede tanniner,
så vinen er blød og behagelig. Eftersmagen bærer præg af de modne frugter og
krydderierne fra duften.

375,00

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.
Fyldig og fuldendt, med masser af moden frugt, afrundede tanniner og
et fint krydret præg. En kraftig vin med et elegant præg.

295,00

RIOJA
111

6

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
122

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.

295,00

SONOMA
112

SAUVIGNON BLANC “CHARLOTTES HOME”
RODNEY STRONG
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.

308,00

RØDVINE
LIVERMORE
202

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

275,00

SONOMA
113

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

385,00

OREGON
114

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.

7

428,00

ARGENTINA
RØDVIN

1/1 fl.

204

278,00

TRUMPETER MALBEC
RUTINI WINES
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.
COLCHAGUA, CASABLANCA OG LEYDA VALLEY
104

CHARDONNAY
LOS VASCOS, DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD
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.

285,00

RØDVINE
MAIPO VALLEY
203

TARAPACÁ + PLUS, ORGANICAL
VINA TARAPACÁ
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.

285,00

PERALILLO, RAPEL OG COLCHAGUA VALLEY
190

CABERNET SAUVIGNON GRAN RESERVA
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.

8

295,00

SYDAFRIKA
HVIDVINE

1/1 fl.

WESTERN CAPE
125

CHENIN/VIOGNIER
258,00
FARMERS BLOCK
Flot gylden i glasset med en flot bouquet af eksotiske frugter. Smagen er
aromatisk og frisk med fersken og abrikos. Vinen er dejlig harmonisk med tilpas syre.

RØDVINE
WESTERN CAPE
205

SHIRAZ/CABERNET SAUVIGNON
FARMERS BLOCK
Farmer’s Block Shiraz – Cabernet Sauvignon er dyb rød i farven med en tydelig
duft af modne bær. Smagen er kompakt med en dejlig frisk frugtsyre der giver
flot balance. Her er noter af brombær, solbær og lidt læder.

258,00

PAARL
194

SMALL BARREL SMV
THE BERNARD SERIES, BELLINGHAM (begrænset parti)
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.

395,00

AUSTRALIEN
RØDVINE
BAROSSA VALLEY
206

SHIRAZ
MILTON PARK
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 søde krydderier fra fadlagringen

265,00

197

“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

288,00

9

NEW ZEALAND
HVIDVINE

1/1 fl.

MARLBOROUGH
109

SAUVIGNON BLANC
BABICH WINERY
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.

RØDVINE

298,00

1/1 fl.

MARLBOROUGH
115

PINOT NOIR HEADWATERS ORGANIC
BABICH WINERY
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.

345,00

ØSTRIG
HVIDVINE
WEINVIERTEL
118

GRÜNER VELTLINER VOM HAUS
288,00
WEINGUT PFAFFL
Grüner Veltliner vom Haus er strålende klar gul med grønlige reflekser.
Behageligt krydret og frisk æble pirrer lugtesansen. Smagssansen snydes sandelig
heller ikke, her er peber, citrus og krydderurter. Eftersmagen er elegant og
appetitvækkende.

RØDVINE
119

ZWEIGELT/PINOT NOIR ”WEIN 2”
288,00
WEINGUT PFAFFL
Smagen af kirsebær og føjeligheden i Zweigelt-druen forenes her med lækre
jordbær og elegance fra Pinot Noir-druen. En vin fyldt med finesse og kompleksitet.

PORTUGAL
ROSÉVIN
1/1 fl.
BAIRRADA & DÃO
152

CASAL MENDES ROSÉ
CAVES ALIANCA
Vinen har en frisk, liflig sødmefyldt smag og en let perlen.

10

250,00

CHAMPAGNE
226/
227
228

CHARLES MIGNON 1. CRU GRANDE RESERVE , BRUT
BARONS DE ROTHSCHILD CHAMPAGNE BRUT

229

VINTAGE CHAMPAGNE GRAND CRU COMTE DE MARNE

½ fl.
255,00

1/1 fl.
405,00
659,00
1075,00

MOUSSERENDE
230

MONT MARCAL CAVA, BRUT

285,00

231

CREMANT D´ALSACE, RENÉ MURÉ

345,00
5 cl.

1/1 fl.

MUSCAT DE RIVESALTES ”CROIX MILHAS”

35,00

446,00

LATE HARVESTED VINA TARAPACÁ, CHILE

30,00

369,00

PORTVIN

glas

1/1 fl.

256/
257

HUSETS PORTVIN
TAWNY/WHITE

30,00

369,00

258/
259

10 YEARS OLD

39,00

475,00

260/
261

LATE BOTTLED VINTAGE

34,00

428,00

GARVEY´S AMONTILLADO

30,00

369,00

GARVEY´S CREAM

30,00

369,00

TIO PEPE GONZALES BYAS VERY FINO DRY

35,00

446,00

35,00

446,00

DESSERTVINE
250/
251
254/
255

SHERRY
262/
263
264/
265
266/
267

MADEIRA
268/
269

RAINWATER MEDIUM DRY COSSART GORDON

ALKOHOLFRI
268

RAGGENDORF CABERNET ELLER CHARDONNAY
11

215,00

