1 vinmenu passer til 4 personer.

Lille vinmenu – 495 kr.
Denne vinmenu består af 1 mousserende vin, 1 hvidvin og 1 rødvin.
Marien Cava Brut
Flot og fin mousse i glasset. Både i duften og i smagen er der både lidt eksotisk
frugt, grønne æbler og samtidig god mineralitet.

Deobriga Blanco
Denne velsmagenge hvidvin er i flot ballance og har en god eftersmag.
Fadlagringen er flot integreret i vinen. Lækker og særdeles indsmgrende hvidvin
med rigtig god kompleksitet.

Aresca Barbera d'Asti Superiore "La Rossa"
Farven er dyb purpur med rød kant. I munden er vinen silkeblød med utrolige
saftige og modne kirsebær. Vinen er på én gang intens og balanceret, og Piemonte
byder her på en super vinoplevelse.

Stor vinmenu – 850 kr.
Denne vinmenu består af 1 Champagne, 1 hvidvin, 1 rødvin og 1 dessertvin.

Jean Laurent, Champagne Blanc de noirs
Vinen har været opbevaret i kælderen, hvorefter blandingen er foretaget. Denne
meget velstrukturerede champagne afspejler terroir og aromaer med en super
vinøsitet.
Næsen er kraftig og har ekspressive noter af gule frugter, mirabelle, fersken og
kompot af hvide frugter.
God fylde i munden, kødlig med noter af hvide frugter. En rigtig
"CHAMPAGNE" tørst slukker med noter af fad, lakrids og karamel.
Champagne for hver en krone!

Martin Wassmer Markgräflerland Chardonnay 2017 :
En topklasse velafbalanceret, fedmefuld Chardonnay med stor kompleksitet og
fadpræg. Vinen har nuance af lime, bagt æble, caramel og vanilje, der munder ud I
en krydret afslutning.

Viña Santurnia Reserva, 2010 :
Smage noter: Denne velsmagende vin byder på mørke bær og noter lakrids og
læder. Vinen er moden med lav syre.
Udseende:
Dyb rød farve med toner af rubin. Lys og ren.
Næse:
Intens, kompleks, varm og elegant buket med frugt noter kombineret med
krydderier, vanille og toast. Først smages fløjlsagtig moden frugt med lav syre og
kompleks intensitet. God tannisk struktur og balance. Den har en dominerende
frugtagtig smag af ristede nødder, kakao og vanille, hvilket giver det en meget
interessant kompleksitet.

Toro de Piedra - "Late Harvest" :
Helt gylden og indbydende i farven. Duften er vidunderlig med lækre noter af
valnødder, mandler, søde frugter og honning. Disse nuancer fortsætter i munden,
hvor vinen slutter af med finer noter af citrus og krydderier.

