
SULTAN’S

VINKORT



CAVA, DUC DE FOIX, PENEDES, SPANIEN   350,-
Disse sprøde bobler er lavet på de klassiske Cava-druer Xarello, 
Macabeo og Parellada. Vinen har en flot klar, gul farve, en tør og 
frisk, men blød og frugtig smag samt en god, lang eftersmag.

CHARDONNAY, AMERICAN WINGS, CALIFORNIEN, USA  65,- 350,-
Fabelagtig Chardonnay med duft af eksotiske frugter som melon 
og stenfrugt. Nyd den saftige og cremede frugtsmag med et for-
friskende strejf af citrus. Eftersmagen er blid og yderst behagelig.

RIESLING SPÄTLESE, PALMBERG, PFALZ, TYSKLAND   400,-
På jagt efter en sødere hvidvin? Her får du en dejlig Riesling med 
god sødme og duften af æble, grapefrugt og abrikos. Smagen er 
sødlig og blød med noter af eksotiske frugter og en let syre.

SAUVIGNON BLANC, KLEIN CONSTANTIA, SYDAFRIKA   450,-
Vi er kommet til Sydafrika, men vinoplevelsen ligger lige mellem 
Sancerre og New Zealand. Vinens flotte syre understøttes af friske 
grønne smagsnoter, citrus og en vis mineralitet.

GEWURZTRAMINER, RIEFLÉ, ALSACE, FRANKRIG   475,-
Gewurztraminer dufter og smager som intet andet. Modne ananas, 
lychee, papaya og juleagtige krydderier. Vinen har nærmest ingen 
syre, men ufatteligt mange aromaer. Et flot match til krydret mad.

ALBARIÑO, IMMORTALIS, RÍAS BAIXAS, SPANIEN   500,-
Albariño er en vin der minder om Riesling og Grüner Veltliner.  
God syre, og en flot aroma-profil. Mineraliteten er i top, og smagen 
af modne citrusfrugter, æbler og hvide blomster skinner igennem. 
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VELKOMST
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TEMPRANILLO ROSÉ, MESTA, ØKOLOGISK, SPANIEN   350,-
En smagfuld økoligisk rosé med en intens og frisk frugtduft med 
noter af blomster. Dejlig koncentreret, men samtidig let og elegant 
smag med solid rød frugt og en let, velafbalanceret syre.

ZINFANDEL, AMERICAN WINGS, CALIFORNIEN, USA  65,- 350,-
Forestil dig den bagende Californiske sol og den lune brise. Vinen 
smager af sol, varme og lækre koncentrerede frugter. Dog finder du 
også en vis kompleksitet i form af lakrids, chokolade og pebernoter.

CABERNET SAUVIGNON, YALUMBA, AUSTRALIEN   400,-
Frugten stormer op ad glasset. Du får masser af røde og mørke 
bær, blommer og en snert at krydderier. Du finder også en masse 
elegance og friskhed, trods det varme klima i Sydaustralien.

APPASSIMENTO, MALLENTI, PUGLIA, ITALIEN   450,-
Appassimento er en tørre-proces af druerne, som måske er mest 
kendt fra Amarone-vine. Her får du dog en mere blød og rund vin 
med perfekt balance mellem saftig frugt, bløde tanniner og let syre.

VALPOLICELLA RIPASSO, VILLA MOLINO, VENETO, ITALIEN  475,-
Det er sødmen i Ripasso vinene der tiltaler mange, og den skal 
også være der. Men den skal også være i balance med alkohol, 
smag og syre. Denne vin har hele pakken - smukt balanceret.

RIOJA RESERVA, BODEGAS LAN, RIOJA, SPANIEN   500,-
Denne Reserva har ligger 18 måneder på egetræ. Dette skinner også 
igennem i smagen, hvor du kan opleve vanilje, kokos og lidt ristede 
toner - et godt modspil til den fede frugt, som vinen også byder på.
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MOSCATEL, BLUE, CASTILLA, SPANIEN   350,-
En charmerende dessertvin med intens og kompleks duft af rosen-
blade, jasmin og hvide frugter som fersken og abrikos. Rund og 
silkeblød smag med en behagelig sødme og friskhed.

FINE TAWNY PORT, TAYLOR’S, DOURO, PORTUGAL   350,-
Her er tale om en ung tawny, der stadig viser massere af frugt. Du 
skal bl.a. lægge mærke til den udtalte note af jordbær marmelade. 
En let portvin, der er en perfekt i sig selv, til kaffen eller desserten.

CERES TOP PILSNER - 30 CL   45,-
Har i over 100 år været østjydernes lokale øl. I 1953 fik øllen kælenavnet 
TOP, som den har haft lige siden. En letdrikkelig pilsner.  

CERES CLASSIC - 30 CL   50,-
En classic lige som den skal være. Fyldig, behagelig let sødlig/ristet smag 
og duft præget af de mørke malte, som også giver den rødbrune farve.

BUDWEISER    59,-
Budweiser er en Premium Amerikansk Lager, der er lavet på ris og som 
har lagret på bøgeflis. Det giver øllen sin unikke smag og tekstur. 

KRONENBOURG 1664 BLANC    69,-
Øllet fremstår uklart og hvidgyldent med et friskt syrligt bid en herlig duft 
af citrus og sødlig frugtighed. En af Frankrigs mest populære hvedeøl.

SPECIALØL    89,-
Spørg venligst tjeneren om dagens udvalg.
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