
“Bollicine”/”Bobler”

Prosecco di Valdobbiadene San Boldo, Marsuret - gl. 80 kr / fl. 340 kr 
Kærneområdet for prosecco hedder Valdobbiadene. 
Her er vinene oftest mere cremede, med mere frugt og med en god syre. 

Franciacorta Brut n.v., Ronco Calino (øko) -  / fl. 492 kr 
Mellem byerne Bergamo og Brescia ligger Italiens nok bedste område for 
flaskegæret vin, Franciacorta. Med en ren, attraktiv og kompleks aromatisk 
profil, hvor florale noter blandes med frugtige. I munden fin, kontinuerlig 
mousse og en balanceret, afrundet smag med friskhed og nerve

Vini Rosati/Rosévin

Cerasuolo d’Abruzzo 2021, Bove - gl. 78 kr / fl. 312 kr
Vinen præsenterer en delikat næse med en sart men distinkt variation af 
røde bær. Det er en frisk og liflig rosé, der emmer af forårs- og sommer-stem-
ning

Vini Bianchi/Hvidvin

Chardonnay DOC 2021, Alpha Zeta  - gl. 80 kr / fl. 320 kr
Frisk og sprød hvidvin med karakter af hvid blomst og citrus

Pinot Grigio Alto Adige 2021, Hofstätter - / fl. 375 kr 
Næse med delikate noter af blomster, citrus og pære. Fremstår let, attraktiv 
og sommerlig, med ren uforvansket primærfrugt og en spændstig, læskende 
og mundrensende smag. ”Gletschervand”

Sauvignon 2021, Ermarora  - gl. 90 kr / fl. 399 kr
Farven er lys strå-gul. Næsen er ren og detaljeret og fremviser en typisk 
Sauvignon-herbalitet og pikant frugtighed. Også i munden er det en karakter-
fuld og varietaltro hvidvin, med attraktiv smagsfylde og spændstighed og 
sensuel appel i afslutningen. 



Vini Rossi/Rødvin

Montepulciano d’Abruzzo 2018, Bove - gl. 80 kr / fl. 349 kr
Typetro, krydret bærfrugtig næse med fin sammensathed af kirsebær, blom-
mer, svesker og lakrids. I munden opleves en behagelig smagsfylde, med en 
moderat, tiltalende struktur og fin friskhed i afslutningen. 

Primitivo Terragnolo 2019, Apollonio - / fl. 399 kr
Fyldig, blød og saftig vin med masser af kraft og krydderi. Flot balance 
mellem krop og tannin samt en fin syre. Flot lang eftersmag. 

Chianti Classico 2020, Bibbiano  - gl. 87 kr / fl. 370 kr
Intenst rubinrød. Ren, frisk typerigtig næse, der genkalder kirsebær, blå 
blommer, tobak og lakrids. I munden medium smagsfylde med spændstig, 
nuanceret frugt og god smagslængde.

Cabernet Sauvignon Maremma 2019, Mocali   - gl. 92 kr / fl. 399 kr
Dyb, rubinrød farve med blæksort kerne. Med en næse af solbær, brombær og 
blommer. I munden er der en fed, moden tekstur, og en fyldig, vedvarende 
smag og det er en Cabernet Sauvignon, der emmer af stedetsånd, 
”genius loci”. 

Valpolicella Sup. Ripasso 2019, Brigaldara - / fl. 399 kr
Herlig saftig og blød Ripasso. Træder frem med noter af frisk og tørret frugt, 
og med mindelser også af spiritus-syltet frugt. Velstruktureret, fyldig og med 
en dyb, vedvarende smag.

Rosso di Montalcino 2020, Ciacci Piccolomini  -  / fl. 449 kr
Rubinrød. Næse med friske, delikate florale og frugtige noter, der er typiske 
for ung Sangiovese fra Montalcino. I munden smidig, spændstig og kompleks 
og med en fortrinlig smagslængde for sin type. Og så er det en særdeles ele-
gant vin, med præg af områdets varme.



Nebbiolo delle Langhe 2020, Mauro Veglio  - / fl. 469 kr
Saftig og imødekommende vin med noter af lyse bær kombineret en anelse 
mynte. Afdæmpede tanniner og lang, vedvarende eftersmag. Medium fyldig.

Brunello di Montalcino 2017, Mocali - gl. 135/ fl. 696 kr
Typerigtig næse domineret af modne kirsebær og bladtobak. Velintegreret 
fadpræg som på fin vis komplementerer den rige frugt. Indslag af krydrede 
noter. Kompleks vin der repræsenterer vintypen på flotteste vis.

Barolo 2018, F.lli Revello  - / fl. 628 kr
Floral og levende bouquet med mange facetter. Mynte, lakrids og blomme er 
fremtrædende. Meget intens saftig frugt med masser af friskhed. Til den ele-
gante og feminine side sammenlignet med Baroli fra nogle af de ”tungere” 
kommuner. 

Carmignano Riserva 2018, Piaggia   - gl. / fl. 672 kr
Intenst rubinrød. Den aromatiske profil bringer mindelser om modne kirse-
bær, blommer og solbær og en skøn krydret karakter. I munden er vinen dyb 
og meget velstruktureret og med en fin sødme i den lange harmoniske smag. 
En virkelig flot vin.

Amarone Classico 2017, Brigaldara - / fl. 699 kr
Med denne Amarone får man et klassisk eksempel på denne vintype, hvor det 
tørrede udtryk trænger kraftigt igennem. Masser af svesker og rosiner kombi-
neret med spiritussyltede kirsebær giver vinen en herlig balance mellem 
frugt og koncentration

2019 Habla, Habla del Silencio - 1 fl. 510,00
Habla la Tierra eller ”tal til jorden” er Hablas starter-vin, lavet på skiftende 
druer men med fokus på en Tempranilllo-Cabernet Sauvignon blanding,
Med 4 måneder på fad  er den både frisk og dyb, let og kradsbørstig på 
samme tid, med tydelige tanniner og en dejlig frugtig eftersmag. Farven er 
intens kirsebærrød, i næsen har den hints af tomatblade, anis og kamille

2016 House of Smith, Porcospino Primitivo -  1 fl. 599,00
Denne vin er lavet på den drue, som i Italien kaldes Primitivo og i Californien, 
Zinfandel. Måske for at være lidt på tværs, måske for at vise, at stilen netop 
ikke er flappy, ligegyldig og sødmefyldt californisk, men derimod italiensk 
power, der sparker røv helt nede fra støvlehælen.



2016 House of Smith, Northridge Barbera - 1 fl. 610,00
Typerigtig næse domineret af modne kirsebær og bladtobak. Velintegreret 
fadpræg som på fin vis komplementerer den rige frugt. Indslag af krydrede 
noter. Kompleks vin der repræsenterer vintypen på flotteste vis.

2019 Penley Estate, Hyland Shiraz - 1 fl. 410,00
Vinen er skabt af de 2 kvinder, Kate & Lauren, og vinene er fyldt af lakrids og 
krydrede noter. Der er masser af mørke bær og fylde, men stadig en vis kølig-
hed, som man ser i Nordrhône. Den har fået et skud fad, hvor 50% af dem er 
nye, for at få rundet vinen af, og give den endnu mere fylde.

2016 Laficaia, Barolo - 1 fl. 675,00
Vinen er et mix af druer fra de store kendte maskuline Barolo-områder –
Castiglione Falletto og Serralunga.
Vinen er utroligt vellavet. Vi vil nok kalde den for en begynder Barolo, da 
Tanninerne er runde, og smagen afdæmpet som en ældre Barolo.

2020 Laficaia, Barbera D Asti - 1 fl. 475,00
Tanninerne er godt skjulte og syren holder sig pænt på afstand.
Druerne er fra Nizza, som er det bedste sted i Piemonte at dyrke Barbera. Den 
har gennemgået den klassiske vinificering og er endt med 6 måneder på 
ståltanke.
En vin der passer glimrende til det meste mad.

2020 Borgogno, Barbera d’Alba 1 fl. 599,00
Vinen tappes og hviler endnu 6 måneder på flaske. Denne proces gør, at vinens 
friske syre og krydrede noter bibeholdes. Den er rund og blød med noter af rød 
frugt og violblomster, og har ikke helt så kraftige tanniner, hvilket betyder, at 
den lettere kan drikkes uden at have 10 år på bagen.

2016 Borgogno, Barrolo 1 fl. 799,00
Vinen tappes og hviler endnu 6 måneder på flaske. Denne proces gør, at vinens 
friske syre og krydrede noter bibeholdes. Den er rund og blød med noter af rød 
frugt og violblomster, og har ikke helt så kraftige tanniner, hvilket betyder, at 
den lettere kan drikkes uden at have 10 år på bagen.


