·
·········· FRISKE HVIDE ···········
Vibracions Blanco

··········· ELEGANT ROSÉ ···········
185,-

185,-

Vibracions Rosado

Spanien. Vinen har en flot gylden farve. Smagen er frisk,

Spanien. Forfriskende lækker rosévin, der også smager af

næsten eksotisk med toner af ananas og bananer. Det er

noget. Saftig velsmagende rosévin på druerne Grenache

en ret fyldig vin med en flot rund og elegant smag, og den

og Tempranillo. God frugt, en elegant fylde med noter af

har en fin balance mellem frugtsødmen og syren.

røde friske bær.

La Villette Chardonnay

215,-

Frankrig. Fadlagret Chardonnay med god fedme og fylde.
Frisk og dog fyldig vin med præg af fersken, melon og en
dejlig finish med et cremet præg.

Vibracions Cava Brut

35,-

pr. glas:

Spanien. Fortræffelig boblevin produceret på champagne

Perfekt til fisk og lyst kød.

Pfister Riesling Tradition

··········· FORFØRENDE BOBLER ···········

metoden. Fine bobler og en moden og afrundet smag med

250,-

Frankrig. Mineralsk, røget duft, frisk med citrus, grapefrugt, æble og fersken. Elegant, rank, sprød og fyldig med
lang, tør eftersmag.

noter af pære, æbler og kvæde. Perfekt til velkomst, tapas
og salte snacks.

Vibracions Cava Semi-Sec		

35,-

pr. glas:

Spanien. Fin sødme og friskhed og meget balanceret

Perfekt til lyse fisk, sprøde salater og ost.

udtryk. I både duft og smag fornemmes den kødfulde
modenhed fra druerne. Perfekt til velkomst, jordbær og
frugtdesserter.

··········· PRÆGTIGE RØDE ···········
Vibracions Tinto			

185,-

Spanien. Vinen har en flot dyb farve. Smagen er flot
frisk, fyldig og har en fin balance mellem frugtsødmen
og de fine og bløde tanniner. Eftersmagen er frugtrig og
rummer toner af mørke bær. Vinen har en dejlig vedholdende og behagelig eftersmag.

La Villette Grenache-Syrah-Mourvedre

215,-

af smagsnuancer i munden. Peber, blommer og solbær
dominerer. Medium krydret og behagelig rund smag.
Perfekt til kalve- og oksekød.

Resultatet er intet mindre end fantastisk.
Perfekt til de røde bøffer og flotte udskæringer.

pr. glas:

40,-

Italien. Cremehvid farve med grønne reflekser, en frisk
bouquet med antydning af appelsin, frugt.
Perfekt til frugtdesserter, velkomst eller bare et glas i
utide.

Cottas Fine Ruby Port

pr. glas:

40,-

Portugal. Perfekt portvin som er lagret på store egefade
og bevarer portvinens unge og frugtagtige karakter.

250,-

Italien. Prægtig og ualmindeligt charmerende frugt bombe
med lækker sødme og en lang silkeblød eftersmag.

Galletto ”San Martino” Moscato

Sød og velafbalanceret med en forfriskende afslutning.

Frankrig. En lækker kraftig vin, der fylder med masser

Massico Appassimento Puglia IGT

·
·········· UIMODSTÅELIGE SØDE ···········

Perfekt til oste fyldige desserter. Kan også drikkes alene,
let afkølet.
Priser er gældende i 2018.
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl,
prisændringer og manglende leverancer.

