Dessertvine
		Glas
Rooiberg Blanc Sweet
Robertson, Rooiberg Winery, Sydafrika		

28,-

Isabella Malvasia Sweet
DOC, Emilia Romagna
Castelli Del Duca, Italien		

35,-

New Age Vino Fino Blanco
Mendoza, Valentin Bianchi, Argentina		

30,-

Graham’s 2008 LBV
Douro, W.& J. Graham & Co.		

45,-

Vinkort

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.

Lys strågul farve. Duften har fine toner af frisk frugt,
der går igen i den sødmefyldte og forfriskende smag.

Frisk, lys gulgrøn farve. Svagt perlende med en sprød,
charmerende smag af eksotiske frugter som ananas,
mango og citrus. Efterlader et friskt og let indtryk.

Dyb farve med et let, mørkerødt skær.
Duften er fyldt med mørke bær, grøntsager, tobak
og sød lakrids. Smagen er elegant med en rig sødmefuld frugt, der afbalanceres af den fine syre.

Vorbasse Kro’s Vinpakke
Vinpakkepris: kr. 220,Årstidens velkomst
El Descanso Chardonnay
Curico Valley, Vina Errazuriz, Chile

Flot duft af ristede hasselnødder, hvide blomster og
syltede pærer. Ren, velstruktureret smag af tropiske
frugter, en anelse fad og syltede pærer/æbler.

El Descanso Merlot
Curico Valley, Vina Errazuriz, Chile

Åben duft af brombær, kaffe, bønner, ristet brød og vanille.
Imødekommende og blød smag med modne tanniner samt
en lang, blød eftersmag.

Isabella Malvasia Sweet
DOC, Emilia Romagna, Castelli Del Duca, Italien
Lys strågul farve. Duften har fine toner af frisk frugt,
der går igen i den sødmefyldte og forfriskende smag.

••••

GRIB ØJEBLIKKET...
Nyd livet i selskab med familien,
vennerne, børnene...
Glem alle besværligheder, trængsler og stress
- slå dig ned blandt dem du holder af og nyd det.
Velkommen på Vorbasse Kro
-her er der plads til jer!

Velkomst

Rødvine

		 Glas		
Port au Tonic
½ white port & ½ tonic med is & lime		

40,-

Nitus Cava Semi Secco
Penedès, Spanien		 30,-,Sødmefyldt duft med meget diskrete toner af
blomster og æbler. Smagen er behagelig lang
med god balance mellem sødme og syre.

Nanci Carol Cava Brut
Penedès, Spanien		

Duque de Sevilla
DO, Campo de Borja
Bodegas Aragonesas
Spanien		170,-

Farven er let mørkerød med lilla kant.
Duften har toner af brombær og jordbær, og smagen
er rig og velstrukturet med en medium lang eftersmag.

El Descanso Merlot
Curico Valley, Vina Errazuriz
Chile		185,30,-

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

••••
Hvidvine
		 1/1 fl.
Infinitus Viura/Chardonnay
Cosecheros Y Criadores, Spanien		 170,-

Duften har fine toner af tropisk frugt og lime.
Smagen er forfriskende med en god fedme og
en let elegant syre.

El Descanso Chardonnay
Curico Valley, Vina Errazuriz, Chile		 185,Flot duft af ristede hasselnødder, hvide blomster
og syltede pærer. Ren, velstruktureret smag af
tropiske frugter, en anelse fad og syltede
pærer/æbler.

Villa Di Mare
Cataratto/Chardonnay, Sicilien		 215,Lys gylden farve. Indbydende duft af tropisk frugt
og let ristet toast. Smagen er frisk og fyldig med
et nuanceret spil af vanille, urter og ananas.
Meget aromatisk og koncentreret vin.

		 1/1 fl.

Åben duft af brombær, kaffe, bønner, ristet brød og vanille.
Imødekommende og blød smag med modne tanniner samt
en lang, blød eftersmag.

Elsa Cabernet Sauvignon
Mendoza, Valentin Bianchi
Argentina		215,Klassisk Cabernet duft og smag med peber, cedertræ
og mørke bær. Usædvanlig blød men kraftig smag,
som er varm og let krydret.

Chianti Castiglioni
DOCG, Marchesi de Frescobaldi
Italien		248,Velduftende moderne Chianti med elementer af
jordbær og kirsebær, der går igen i den fyldige, friske
smag med elegante aromaer og bløde tanniner.

••••

