PROSECCO
PROSECCO ERA ORGANIC 385,- / 79,Veneto, Italien – Prosecco

Økologisk Prosecco med en flot mousse i glasset.
Frugtig aroma af æbler, pærer og mandel.
Smagen er behagelig tør og med god fylde.

CAVA
NITUS, CAVA BRUT RESERVE 365,- / 73,Penedès, Spanien

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

JUVE Y CAMPS, CAVA NECTAR
BLANC RESERVA SWEET 445,Penedès, Spanien – Parellada, Maccabeu

Sødmefuld cava fra Juve Y Camps Sa, med cremet tekstur og små
fine bobler, som er karakteristiske for en lang fadlagring. Frugtige noter
af blommer, kirsebær og mango, inden sødlige strejf af honning tager over.

JUVE Y CAMPS, CAVA RESERVA
D. L.FAMILIA BRUT NATURE 515,-

2015 Penedès, Spanien – Macabeo, Parellada, Xarel-lo
Blød behagelig mousse fra den fritløbende most.
Let gylden farve fra minimum 3 år på fad med duft
og smag af hasselnød, peberfrugt og grønne æbler.

CHAMPAGNE
DEUTZ, BRUT CLASSIC 575,-

Champagne, Frankrig – Chardonnay, Pinot Noir, Meunier
Flot gylden farve med et grønt skær. Frisk og blomsteragtig duft
med mandelaroma. Ren og rig smag, smuk fylde, krop, finesse og
cremet smag. Ekstremt elegant finish, som fuldendes af en let perlen.

ROSÉVIN
CÔTE DES ROSES, GÉRARD BERTRAND 395,- / 79,2017 Languedoc, Frankrig – Grenache, Syrah, Cinsault

Flot rosa farve med duft af bær, pink grape og blomster.
Smagen er tør med god balance mellem frugt og syre.

CHÂTEAU LA SAUVAGEONNE ROSÉ,
GERARD BERTRAND 465,-

2017 Pays d´Oc, Frankrig – Grenache Noir, Syrah, Cinsault
Duften har et væld af bær, samt meget lette toner af
mineraler og egetræ. Smagen er fyldig med en fin
forfriskende syre og en lang vedvedvarende eftersmag.

HVIDVIN
PERCHERON 365,- / 73,-

2018 Cape, Swartland, Sydafrika – Chenin Blanc, Viognier
Meget aromatisk med fornemmelser af pære, passionsfrugt
og hvide blomster. Vinen er på samme tid både fyldig og frisk,
god fedme og citrusnoter i eftersmagen.

EPICERIE A LA FRANCAISE 375,- / 79,2017 Languedoc, Frankrig – Sauvignon Blanc, Viognier
Noter af grapefrugt, eksotiske frugter, sødmefulde
nektariner og stikkelsbær. Cremet og blød på tungen
med strejf af hvid hyldeblomst.

SCOTTO CHARDONNAY 425,- / 85,-

2017 Lodi Californien, USA – Chardonnay, Marsanne, Sauvignon Blanc
Meget aromatisk duft med masser af tropisk frugt, tilsat en svag tone
af æbler. Smagen har en flot balance mellem friskhed og fedme.

GRÜNER VELTLINER, URBAN 425,2018 Stagård, Østrig – Kremstal

Duft af gule æbler, modne pærer, lidt citrus og mineralske toner.
Med et lille sødmefyldt touch.

DEIDESHEIMER RIESLING,
DR. VON BASSERMANN-JORDAN 435,2017 Pfalz, Tyskland – Riesling

I duften vælder toner af tropiske frugter, modne æbler og
mineraler frem. Smagen er frugtrig, men vinens fine syre
sørger for, at der kommer balance i indtrykket.

HVIDVIN
LE PETIT CHAT MALIN, LE PETIT CHÂTEAU 335,2017 Sydfrankrig – Rousanne, Marsanne, Grenache Blanc, Vermentino

Flot citrongul farve i glasset. Vinen er dejlig aromatisk med masser
af frisk citrusfrugt, abrikos og fersken. Smagen er blød og afrundet med
en flot medium fylde samt en behagelig og perfekt afstemt syre.

CHÂTEAU PIERRAIL PRESTIGE BLANC,
CHÂTEAU PIERRAIL 395,-

2015 Bordeaux, Frankrig – Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris
Herlig forfriskende tør hvidvin. Duften er meget kompleks med noter af
ananas og eksotiske frugter. Smagen er lang, velafbalanceret og elegant.

SOLDIERS BLOCK, CHARDONNAY 385,2018 Victoria, Australien – Chardonnay

Elegant og en let drikkelig vin. Den har en frugtig karakter
med noter af æble, appelsin, citrusfrugt og pære.

MOMO, SERESIN ESTATE 475,-

2014 Marlborough, New Zealand – Sauvignon Blanc
Duften har lækre, indbydende aromaer af citrus, tranebær og
tropisk frugt. Smagen er fyldig og rig, som afbalanceres af vinens syre.

SOALHEIRO ALLO,
VINUSOALLEIRUS, LDA 375,-

2018 Vinho Verde, Portugal – Loureiro, Alvarinho
Levende ”grøn vin”, som har både tropiske frugter og citrusfrugt
i både duft og smag. Alvarinho giver de mineralske noter,
og Loureiro-druen giver de blomstrede og mere eksotiske noter.

RØDVIN
SOLDIERS BLOCK, SHIRAZ 385,- / 77,2018 Victoria, Australien – Shiraz, Malbec

Vinen er både frisk, med god syre og super saftig.
Frugten er pakket pænt ind i elegante silkebløde tanniner.

REBEL CANYON ZINFANDEL 420,- / 84,2016 Californien, USA - Zinfandel

Forrygende Zinfandel der smager af californisk sol og sommer,
med masse af saftig frugt i både duft og smag.

SCOTTO, OLD WINE ZINFANDEL 425,- / 85,2015 Lodi Californien, USA – Zinfandel

Duften har toner af mørke bær og peber. Smagen er
fyldt med røde frugter, mørk chokolade og urter.

POJEGA, VALPOLICELLA RIPASSO,
GUERRIERI-RIZZARDI 495,- / 97,2016 Valpolicella, Italien – Corvina, Corvinone

Flot granatrød farve. Intens, bæragtig drueduft,
der følges op af en karakterrig og frugtintens tør smag.

ROSSO SAN PIETRO, GUERRIERI-RIZZARDI 425,2016 Veneto, Italien – Corvina, Corvinone, Merlot

Alle druerne kommer fra egne marker i Valpolicella-regionen.
Vinens fantastiske fylde og blødhed giver associationer til de noter,
som kendetegner regionens kendte Amarone- og Ripassovine.
Let krydrede og sødmefulde.

RØDVIN
VILLA DI MARE, QWINE 365,-

2017 Terre Siciliane Italien – Nero d'Avola, Merlot
Fyrrig siciliansk rødvin med en dejlig og krydret aroma
i glasset og modne, røde frugter på tungen.

ANDUCO, HANS VINDING DIERS 425,2015 Mendoza, Argentina – Malbec

Saftig og indbydende. Farven er dyb mørkerød og flot duftende af
brombær, mokka, mørk chokolade og så lidt fine kølige toner af mint.
Blød og rund i smagen, helt uden skarpe hjørner. Eftersmagen er
let krydret, fyldig og med en frugtrig finish.

IL PICCOLO, PETER VINDING-DIERS
MONTECARRUBO 525,2017 Sicily, Italien – Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot

I duften toner af blåbær og vilde krydderurter. Tæt smag
med modne tanniner og flot balance.

ZI RONDA, AMARONE 575,-

2017 Veneto, Italien – Corvina, Rondinella, Corvinone
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.

MARANGES, DOMAINE DAVID MOREAU 565,2016 Bourgogne, Frankrig – Pinot Noir

Duften er en smule krydret med en dejlig allokeret koncentration af bær,
hvilket også går igen i smagen, hvor der også kan findes toner af mineraler.

RØDVIN
SOLENSIS, GÉRARD BERTRAND 365,2017 Languedoc-Roussillon, Frankrig – Syrah, Grenache

Solensis er et klassisk blend fra Gerard Bertrand på Syrah og Grenache.
Mørke kirsebær og brombær med noter af lakrids. Kraftig smag med
god afsluttende syre.

CHÂTEAU PIERRAIL, BORDEAUX SUPÉRIEUR 435,2015 Bordeaux, Frankrig – Merlot, Cabernet Sauvignon
Solmoden, intens og frugtig stil. Behagelig,
imødekommende og elegant vin med masser af mørke
røde bær og chokolade i både duft og smag.

CÔTES DU RHÔNE, DOMAINE DU SEMINAIRE 385,2017 Rhône, Côtes-du-Rhône, Frankrig – Grenache Noir, Syrah
Duften har toner af hindbær, brombær, kirsebær og blommer.
Smagen er imødekommende med en umiddelbar frugt
og diskret syre, som giver vinen en god balance.

LA MONTESA, ALVARIO PALACIOS 425,2015 Rioja, Spanien – Grenache Noir, Tempranillo, Mazuelo

Imødekommende, krydret duft med mørke bær samt en lang,
silkeblød eftersmag.

TORBRECK GSM 465,-

2015 Barossa, Australien – Grenache, Shiraz, Mataro
En på én gang blød, intens og kraftig vin, der byder på masser af frugt og
modne tanniner, som afsluttes i en let sødmefyldt eftersmag. Helhedsindtrykket
minder lidt om Amarone, men på en utrolig charmerende australsk måde.

RØDVIN
MOMO, SERESIN ESTATE 485,2016 Marlbourough, New Zealand – Pinot Noir

Duften har toner af kirsebær, hindbær, læder og krydderier. Smagen er
elegant med masser af bær tilsat lette toner af egetræ og fine tanniner.

PERCHERON 365,-

2017 Western Cape, Speyside, Sydafrika – Shiraz, Mourvèdre
Blød og rund vin med mørke bær, chokoladenoter og krydderier der giver kraftfuld
karakter. De solmodne mørke frugter giver vinen en lang og fyldig eftersmag.

DESSERTVIN
ROOIBERG BLANC SWEET 295,- / 65,Cape, Robertson, Sydafrika

Elegant og kompleks naturlig sød dessertvin. Fyldt med indsmigrende nuancer
af modne, tropiske frugter tilsat et let strejf af muskat i både duft og smag.

GRAHAM’S, THE TAWNY 425,- / 85,Douro, Portugal

Duften har lækre toner af tørrede frugter, valnødder, karamel, kakao,
krydderier og læder. Smagen er sødmefyldt med masser af modne
tanniner og en fin medium syre, som afbalancerer vinen.

Alle priser er i danske kroner og inklusive moms

WINE BY THE GLASS
Coravin – Det mest revolutionerende produkt i vinens verden siden proptrækkeren.
Scandic serverer Wine By The Glass med Coravin.

HVIDVIN
HAMILTON RUSSELL VINEYARDS CHARDONNAY 120,- / 625,2017 Cape, Sydafrika - Chardonnay
Intens, stilfuld og flot nuanceret hvidvin i absolut topklasse, fra et af de sydligste vinhuse i Sydafrika.

COTE DE BEAUNE BLANC 2E VIN,
MAISON JOSEPH DROUHIN 155,- / 799,2017 Côte de Beaune, Bourgogne, Frankrig – Chardonnay
Lys let gylden farve. I duften er den parfumeret med en let duft af røg, citrus og lette toner af vanilje.
Smagen er tør og behagelig med en middellang eftersmag – klassisk, men fremragende Bourgogne.

RØDVIN
Biodynamisk

MORGON CRU BEAUJOLAIS, JULIEN SUNIER 115,- / 575,2017 Beaujolais, Bourgogne, Frankrig - Gamay

En tæt Beaujolais, domineret af mørk frugt som vilde mørke kirsebær. Smagen er tæt i frugten,
men uden tanniner og med en høj syre, hvilket giver en flot balance og længde i eftersmagen.

CROZES-HERMITAGE,
DOMAINE DES GRANDS CHEMINS, DELAS FRERES 135,- / 675,2016 Crozes-Hermitage, Rhône, Frankrig – Syrah
Duften har toner af hvid peber, solbær, blyant og engelsk lakrids. Smagen har modne
tørre tanniner, en tæt fyldig frugt og en vedvarende eftersmag.

BAROLO COSTE DI ROSE,
CANTINE DEI MARCHESI DI BAROLO 159,- / 825,2014 Piemonte, Barolo, Italien – Nebbiolo
Duften har toner af roser, lakrids, krydderier, kirsebær og krydderurter og høj alkohol.
Vinen er elegant med en længere og mere kompleks eftersmag. En stor vin.

