VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLASKE

HVIDVINE
HUSETS VIN
La Cour des Dames, Blanc
Badet Clement, Vin de France
Vinen fremstår frisk og frugtig, og med nuancer af
hvid fersken, citrus og en anelse fedme.
Smagen er behagelig forfriskende og frugten blød
og læskende.
Glas 75,-, Stort glas 115,-,
1/2 fl. 188, 1/1 fl. 298,-

Pinot Gris, L'Ours, ØKODom. Frey,
Alsace, Frankrig
Farven er let gylden. I næsen aromatisk med strejf
af pære, æble og melon. Smagen er koncentreret,
lettere sødmefuld og med en cremet fylde, og lang
eftersmag. Et sublimt glas fra en af Alsace’s mindre
producenter men i høj kvalitet.

1/1 fl. 328,-

Chablis, Domaine Chanson, Bourgogne,
Frankrig
Chablis er en af verdens mest berømte hvide vine
dyrket i et underområde af Bourgogne – lavet på den
velkendte drue Chardonnay. I glasset fremstår vinen
lys gylden men med et grønligt skær. Duften er meget
behersket, men byder på hvide blomster, lidt citrus
og knust sten. Smagen er frisk med en smule fedme
hvilket giver en utrolig flot balance. Klassisk Chablis
når det er bedst fra en Bourgognes fineste vinhuse.
1/1 fl. 498,-

Riesling ”1648”, Tradition, Thanisch,
Mosel, Tyskland
Thanisch er en gammel familieejet vingård som ligger lige ud til floden Mosel. Huset kan spores tilbage
til år 1648 og er om nogen en af fortalerne for tysk
vinkvalitet. Denne riesling er ingen undtagelse og
fremstår meget elegant med noter af fersken, annanas og blomster. Smagen er ren og frisk med en eksplosion af eksotiske frugter. Vinen har en halvtør
finish og en lang eftersmag. Flot Mosel-vin!
1/1 fl. 338,-

Chardonnay, Albamar William Cole,
Casablanca Valley, Chile
Imødekommende duft af hvid fersken, ananas og lidt
oliven. Smagen er ren og mild med en let fedme.
Et glimrende valg til kogt hvid fisk, østers og andre
typer af skaldyr. Vinen er dyrket ved kysten ved
casablanca valley, som giver vinen den flotte balance
iforhold til fedme og friskhed.
1/1 fl. 338,-

Tilkøb af vand 35,- kr.
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VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLASKE

HVIDVINE
Sau. Bl. White Collection Soho
Winery, Marlborough - New Zealand
Uimodståelig aroma af stikkelsbær, hyldeblomst
og citrusfrugt. Smagen føles frisk og sprød med
masser af tropisk frugt og en forfriskende syre der
giver en dejlig prikkende på tungen. En ideel vin
som associeres til forår, solskin og sommer.

1/1 fl. 358,-

Alkoholfri - WeisslackCarl Jung's,
Tyskland
Friske og frugtige noter af hyldeblomst og tropisk
frugt. Smagen er saftig, blød og afrundet.

1/1 fl. 248,-

VINMENU
3 Glas
4 Glas
5 Glas

198,249,298,-

Tilpasset menuen

Tilkøb af vand 35,- kr.
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VINSLOTTET

OPLEVELSER PÅ FLASKE

RØDVINE
HUSETS VIN
La Cour des Dames Rouge, Badet
Clement, Vin de France
Mørkerød farve, duften er krydret af modne mørke
bær. I glasset er smagen afrundet, saftig og med
moden frugt og et strejf af sødmefulde, varme
krydderier. Imødekommende, blød og rustik.
Glas 75,-, Stort glas 115,-,
1/2 fl. 188,-, 1/1 fl. 298,-

Le Bourgogne Rouge, Dom. Chanson,
Bourgogne, Frankrig
Chanson er med sine over 265 år blandt de ældste
vinhuse i Bourgogne. Huset har gennem snart tre
århundreder været en garant for den klassiske, elegante bourgognestil og fremstillet vine, som markant
afspejler de mange vinmarker og parceller i deres
ejerskab. Pinot noir er hoveddruen i de røde bourgogner. Druen er under stor indflydelse af det terroir
- jordbund og klima, som vinstokkene dyrkes i, og
derved er vinene meget komplekse og forskellige
i udtrykket. Le Bourgogne er produceret af druer
primært fra udvalgte marker i Côte de Nuits og det
sydlige Côte de Beaune. Vinen er tæt og mørk, og
dufter lifligt af modne bær, lakrids og krydderier.
Smagen er blød, fyldig og imødekommende. Et must
værd hvis man elsker bourgognes og Pinot noir.

1/1 fl. 465,-

Ch. La Croix Chantecaille,
Gr. Cru St. Emillion, Bordeaux, Frankrig
Saint Emilion er et af Frankrigs mest berømte vinområder. Chateau La Croix Chantecaille er en mindre producent med en årlig produktion på under 50.000 flasker.
Vinen har en flot høj kvalitet og bearbejdes som på de
helt store Cru Classé slotte. I glasset en flot moden
farve med en anelse af lys orange kant. Duften er intens med moden frugt og lidt fad. Smagen er blød og
saftig, med noter af bær og krydderier. Stor Bordeaux!
1/1 fl. 595,-

Generation 1905, Grenache, VdF,
Frankrig
I glasset en dyb rubinrød farve. Duften er meget åben
med noter af blommer, solbær og sødlig chokolade
samt et strejf mokka og vanilie. Smagen er fyldig,
tæt og med Grenachedruens karakteristika, som er:
fed og dvælende frugt med stor koncentration og
lang vedvarende saftig eftersmag.
1/1 fl. 399,-

Tilkøb af vand 35,- kr.
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