
VI N KORT



VINSLOTTET               OPLEVELSER PÅ FLASKE

BOBLER
Sovrano Brut, Cantina Montelliana  

Meget aromatisk duft, af pære, æbler lidt mandel og citrus.  
Smagen er frisk og fin, med en god fylde som gør at vinen ikke virker så tør. 
 
 
 
 
 
1/1 fl. 315,-. 

Cava Dibon Demi-Sec, Bodegas Pinord, Penedés  

En charmende og indtagende Cava, med en flot mousse.  
Halvtør og frugtig med en blød cremet fylde. Perfekt som aperitif. 
 
 
 
 
 
1/1 fl. 348,-.

Malvasia di Castelnuovo, Nevissano, Terre da Vino, Piemonte  

Vinen har en flot kirsebærrød farve, med fine små perler. Duften er aromatisk, 
med noter af roser og røde skovbær. Smagen er sød, liflig og aromatisk, frisk 
med en dejlig sødme som støttes op af de fine perler.  
Piemonteserne hælder gerne vinen over friske jordbær, men den er også  
vidunderlig til kager med creme, Panna Cotta, pandekager med syltetøj, eller  
rabarbertrifli. 
 
1/1 fl. 348,-.

 

10/2018

Med hensyn til årgange,  
spørg venligst betjeningen.



VINSLOTTET               OPLEVELSER PÅ FLASKE

HVIDVINE Lette - Friske - Aromatiske

La Cour des Dames, Blanc, Badet Clement, Vin de France  

Vinen har en frisk frugtrigdom med nuancer af hvid fersken og citrus og en 
anelse fedme. 
Smagen er tør og sprød, og frugten blød og læskende. Passer til de fleste 
 fiskeretter. 
 
 
 
1/1 fl. 278,-, 1/2 fl. 139,-, Pr. glas 65,-. 

Sauvignon Blanc, Albamar, Casa Blanca Walley, Chile  

Strågylden, grønlig, meget klar. Meget aromatisk med noter af græs, grønne urter 
og citrus. Tør smag, med fylde, men ikke fedme. Meget sprød, læskende og saftig. 
 
Perfekt til fisk og skaldyr.  
 
 
 
1/1 fl. 298,-.

Weather Station, Sauvignon Blanc, Journey’s End  

Charmerende duftnuancer af hvide blomster, græs, citrus og melon.  
Frisk og slank i munden med intens frisk frugt, frisk syre og en tør afslutning.  
Et dejligt glas til skaldyr, mager fisk og milde oste. 
 
 
 
 
1/1 fl. 348,-.

10/2018

Med hensyn til årgange,  
spørg venligst betjeningen.



VINSLOTTET               OPLEVELSER PÅ FLASKE

HVIDVINE Mediumfyldige – Frugtige

Nespolino, Trebbiano/Chardonnay, Poderi dal Nespoli, Emilia 
Romagna, Italien.  

Aromatisk duft af tropisk frugt, grønne æbler og lidt citrus. Smagen er frisk,  
tør og fyldig med noter af ananas, mango og papaja. Meget drikkevenlig hvidvin,  
som går glimrende til grillet fisk, rejer og hummer og retter med lyst kød. 
 
 
 
1/1 fl. 298,-.

Riesling "Granit", ØKO, Dom. Frey, Alsace  

Intens citrus- og blomsterduft med mineralske toner. Smagen er tør, ren og 
meget præcis. En charmerende Riesling, der enten kan drikkes uden mad eller  
til retter med skaldyr, hvid fisk eller friske gedeoste. 
 
 
 
1/1 fl. 398,-. 

Chardonnay/Semillon, Petit Rozier, Petit Rozier, Western Cape  

Dufter eksotisk af grapefrugt, honning og hvide markblomster.  
Smagen har en charmerende frugtsødme og god friskhed. Et lifligt og lækkert glas 
til de ikke for kraftige fiskeretter eller bare som aperitif uden mad. 
 
 
 
 
1/1 fl. 298,-. 

10/2018

Med hensyn til årgange,  
spørg venligst betjeningen.

HVIDVINE Intense – Fedmefulde – Krydrede 



VINSLOTTET               OPLEVELSER PÅ FLASKE

ROSÉ VINE
Fontanet Rosé, Fontanet, IGP Pays d'Oc  

Smuk løgskalfarve. Delikat duft af blomster, hindbær, kirsebær og ribs.  
Halvtør og liflig med lang eftersmag.  
Oplagt som køligt, tørstslukkende glas eller til lette fiskeretter og salater. 
 
 
 
 
1/1 fl. 278,-, Pr. glas 65,-. 

Rosé, "R", Roubine, Ch. Roubine, Provence  

Dufter indbydende af røde bær, pink grape og frugtbolsjer.  
God frisk syre og smagsnuancer af ribs og andre røde bær. Sprød og elegant vin. 
 
 
 
 
 
1/1 fl. 398,-. 

10/2018

Med hensyn til årgange,  
spørg venligst betjeningen.



VINSLOTTET               OPLEVELSER PÅ FLASKE

RØDVINE Lette – Friske – Elegance

La Cour des Dames, Rouge, Badet Clement, Vin de France  

Krydret duft af modne mørke bær. Smagen er afrundet, saftig og med 
moden frugt og et strejf af sødmefulde, varme krydderier. Imødekommende, 
blød og saftig sydfransk vin, som passer til de fleste kraftigere kødretter, 
men også kan drikkes let afkølet til charcuteri og modne faste oste. 
 
 
 
1/1 fl. 278,-, Pr. glas 65,-. 

Pinot Noir, Mirador, William Cole, Casablanca Valley  

Dufter markant af modne røde bær og især hindbær & jordbær træder tydeligt 
frem i aromaen. Smagen er frisk, elegant, saftig med en nærmest tørstslukkende 
virkning. Denne saftige sag indeholder også et behageligt bid af moden bærsyre. 
Eminent vin til let kød, fjerkræ eller hvid fisk. 
 
 
 
1/1 fl. 348,-.

Valpolicella "Ma Roat" Ripasso, Tezza, Veneto  

Ma Roat betyder Røde Måne på kimbrisk, og kimbrerne var et folkefærd fra 
Himmerland, som immigrerede i år 101 f.Kr. til Sydeuropa og bosatte sig i  
bjergene omkring Verona og Gardasøen. 
Smagen er meget afrundet og næsten cremet. En usædvanlig mild og silke-
blød ripasso, lav på alkohol og med masser af elegance. 
 
 
1/1 fl. 375,-. 

10/2018

Med hensyn til årgange,  
spørg venligst betjeningen.

RØDVINE Mediumfyldig – Struktur – Tannin



VINSLOTTET               OPLEVELSER PÅ FLASKE

RØDVINE Mediumfyldig – Struktur – Tannin

Ch. Magondeau, Bordeaux Rouge, Fronsac  

Frugtig og behagelig duft af mørke og røde bær. Rund og blød i munden med 
masser af saftig bærfrugt. 
 
 
 
 
 
1/1 fl. 338,-.

Merlot Estate, Journeys End, Stellenbosch, Sydafrika  

Behagelig duft af solbær, hindbær og kirsebær med et strejf af eukalyptus og 
viol. Smagen byder på modne bær og noter af chokolade, vanilje og mynte. 
En blød og saftig vin med et fint lagringspotentiale. Kan også drikkes nu til  
retter med okse, lam og vildt. 
 
 
 
1/1 fl. 425,-.

10/2018

Med hensyn til årgange,  
spørg venligst betjeningen.



VINSLOTTET               OPLEVELSER PÅ FLASKE

RØDVINE Intense – Krydrede – Meditation

Mandorla IGT Puglia, Mondo del Vino, Puglia  

Dejlig aroma af kirsebær, sveske, tobak, rosin, kirsebær og vanilje.  
Smagen er fyldig, intens og rund med en sødmefuld eftersmag. 
 
 
 
 
 
1/1 fl. 325,-.

Malbec, Barrandica, Antucura, Mendoza, Argentina  

Moden duft af et massivt brag af modne bær, ren frugt og ren natur møder ens 
næse. Munden tildækkes med rigdom, saft, kraft, men på den elegante facon.  
Et imponerende glas, med vidne om de store vine Argentina’s Mendoza kan 
frembringe. 
 
 
 
1/1 fl. 378,-.

10/2018

Med hensyn til årgange,  
spørg venligst betjeningen.



VINSLOTTET               OPLEVELSER PÅ FLASKE

DESSERTVINE
Malvasia di Castelnuovo, Nevissano, Terre da Vino, Piemonte  

Vinen har en flot kirsebærrød farve, med fine små perler. Duften er aromatisk, 
med noter af roser og røde skovbær. Smagen er liflig aromatisk, frisk med en 
 dejlig sødme som støttes op af de fine perler.  
Piemonteserne hælder gerne vinen over friske jordbær, men den er også  
vidunderlig til kager med creme, Panna Cotta, pandekager med syltetøj, eller 
 rabarbertrifli. 
 
1/1 fl. 348,-. 

Moscatel, Pinord  

Meget aromatisk duft af abrikos, honning og kamille.  
Smagen er fed, cremet, og ret lang. En fyldig dessertvin, som dog stadig er 
elegant og frisk. 
 
 
 
 
Glas 55,-. 1/1 fl. 325,-.

Ruby Reserve Port - Lot 601, Quinta de la Rosa  

Mørk farve og rig duft af tørret frugt og chokolade. 
Husets stil er behersket sødme og friskhed, og det fornemmes i smagen, som 
er sødmefuld, men også lidt til den tørre side.  
Excellent til både blåskimmelost og desserter med mørk chokolade. 
 
 
 
Glas 48,-. 1/1 fl. 388,-.

10/2018

Med hensyn til årgange,  
spørg venligst betjeningen.


