Hvidvine
Diamond Hill – Hvid .................................................................................................... 0,25L 59,Cuvee Marie-Louise – Blanc ................................................................................ Glas 49,- / 179,Chardonnay . ....................................................................................................................... 199,Denne hvidvin har en usædvanlig og lækker fylde, der er i fin balance med den friske frugt. Vinen har en flot og stor aroma af
blomster, grønne æbler og citrusfrugter. Smagen er frisk og frugtrig, og ligesom i aromaen er der tiltalende nuancer af æble og citrus i
smagen. Skal nydes afkølet ved 7* – 9*

Château Carbonneau Cuvée Margot,Sauvignon Blanc .......................................................... 219,En vin fra slottet Château Carbonneau. Er lavet på druen Sauvignon Blanc og passer perfekt til skaldyr og fisk. Serveres ved 8* - 10*
grader. Flot lysegul farve. Wilfrid, ejeren af Château Carbonneau har fået megen anerkendelse for sine vine, og bla. her i Danmark har
Vinavisen givet den 5 ud af 5 stjerner. Vinavisen skrev "Lækker hvidvin, der hænger rigtig godt sammen. Den har en fint krydret duft
og en elegant druesmag med noter af grønne æbler og stikkelsbær. Dertil en blød syre."

Rødvine
Diamond Hill – Rød ...................................................................................................... 0,25L 59,Cuvee Marie-Louise – Rouge .............................................................................. Glas 49,- / 179,Côtes du Rhone, Villages (Frankrig) ...................................................................................... 219,Vinen har lageret 12 måneder på egetræsfade. Farven er dyb granatrød med lilla refleksioner. Bouqueten er let krydret
med rød frugt og lakrids. Smagen af modne røde frugter og krydderier er ikke til at tage fejl af. Passer godt til rødt kød,
kalvekød og ost.

Ribera del Duero, Bodegas Ribòn Barrica (Spanien) .............................................................. 269,En vin er lavet på 100% Tempranillo fra 20 år gamle vinstokke. Har lagret 6 måneder på nye fade.
Farven er intens med lilla nuancer. Bouqueten domineres af violer og lavendel med toner af røde bær. Smagen er livlig
og elegant i munden hvor tanninerne danner den rette balance af røde bær og lakrids med en krydret og kraftig
eftersmag

Primotivo Puglia (Italien)……………………………………………………………………………………………………… 239,Denne rødvin kommer fra Puglia i det sydlige Italien og er lavet på 100% Primitivo. En vin der er rund, blød og med en
masse modne bær i smagen. Vinen er let krydret og holder en alkoholprocent på 14%.Denne Primitivo er i fin balance
med den krydret smag og lange eftersmag. Server denne vin ved 16- 18 grader til kød eller sammenkogte retter med
pasta for at få det bedste ud af vinen

Valpolicella, Ripasso DOCG (Italien) ..................................................................................... 259,Denne Ripasso er lavet på Corvina, Rondinella & Molinara druerne. Vinen har en dybrød farve med tydelige smag af
røde modne bær og et strejf af lakrids. Er utrolig blød og rund at få i munden. En vin med meget fylde, karakter og stil.

Amarone della Valpolicella (Italien) ....................................................................................... 469,Produceret i små mængder på den traditionelle metode og kendetegnet ved en omhyggelig udvælgelse af druer og
tørring. Den er rig på alkohol, meget struktureret og kraftfuld, men alligevel elegant. Dyb granat rød i farven og er
karakteriseret ved stor aroma af valnød og solbærmarmelade. En vin med en tør, fløjlsagtig og generøs krop.

Rose
Carbonneau Cuvée Lulu – Rose ...................................................................................... Glas 45,Carbonneau Cuvée Lulu - Rose .............................................................................................. 179,Bordeaux, Château Carbonneau Cuvée Lulu 2016 kommer fra Château Carbonneau. Slottet er beliggende i Sainte-Foy-Bordeaux, den
østlige del af Bordeauxområdet ikke langt fra Saint Emilion. Rosévin kan laves ved at blande hvid- og rødvin, men rigtig rosé laves på
røde druer, hvor skallerne, der giver farve til rødvin, tages fra tidligt i processen. Denne friske, frugtagtige og meget behagelige
rosévin er lavet på 100% Merlot og er naturligvis slotsaftappet.

