
 

 

 
 
 

      
 

 
 
 
 

Vinkort 
 

 
 
 



 

 

Lad os starte med…  
Doyard Mahé - Champagne, Vertus Premier cru 

Frisk og elegant med noter af mandler, citronskal og mineraler gl.kr. 125,- 
*** 

Cremant d´Alsace - Rosé, L. Klipfel 
Ligefrem og frugtig rosé-stil med røde bær og fennikel. Fine vedvarende bobler kr. 110,- 

*** 
Val d’oca - Prosecco, Extra Dry, Millesimato 

Frisk og saftig frugtsmag med tilpas syreindhold uden at være for tør kr.69,- 
*** 

Aperol Spritz 
Aperol, appelsin, Prosecco og Dansk Vand kr. 89,- 

*** 

Taylor’s Port Tonic 
Taylor’s Chip Dry Portvin og Fever Tree Tonic kr. 79,- 

*** 
Gin og Fever-Tree tonic 

3 cl. Hendricks 89,-  / 3 cl. Silent Pool 69,-  / 3 cl. Bombay 69,- / 3 cl. Dansk Golf Gin 89,- 
 
 

 
 
 
 

Snacks 
 

Oliven kr. 25,- 
 

Ristet nødder og sprød spaghetti kr. 35,- 
 

4 stk. Crostini m/ lufttørret skinke, rørt cremefraiche og urter kr. 40,- 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Bobler 
Val d’Oca - Prosecco, Extra dry, Millesimato 

Frisk og saftig frugtsmag med tilpas syreindhold uden at være for tør kr. 319,- 
*** 

Val d’Oca - Prosecco Superiore, Rive di San Pietro di Barbozza, D.O.C.G. 
En relativt tør prosecco med masser af frugtighed, elegant duft af blomster og delikat frugtsmag kr. 369,- 

*** 

Doyard-Mahé - Champagne, Vertus, Premier Cru Empreinte 
Doyard-Mahé er eksperter i Blanc des Blanc-typen, hvor familien virkelig formår at producere sprøde,  

mineralske og knivskarpe Champagner, som er tro mod Vertus-området. 
Fine bobler og elegant duft af citronskal, mandler og nødder, smag med mineralske noter kr. 598,- 

*** 
Pol Roger - Champagne, Brut Réserve 

Tør og elegant med en indbydende bouquet, delikat fylde og lang eftersmag. Livlige vedvarende bobler. Pol Roger Champagne, Brut 
Reserve er et harmonisk sammenstik af udvalgte cru vine fra mange årgange. Kun derved opretholdes den ensartede høje kvalitet.  

kr. 650,- 
*** 

Pol Roger - Champagne, Rosé Vintage 
Vintage blendet (60% Pinot noir og 40% Chardonnay), hvor der før 2. gæringen tilsættes Pinot Noir fra de bedste Cru´s ved Montagne 

de Reims. Den er lagret 7 år, før den sendes på markedet kr. 725,- 
*** 

2006 Pol Roger - Champagne, Cuvée, Sir Winston Churchill 
En hyldest til Sir Winston Churchill og hans høje ønske til kvaliteter, som han søgte i sine champagner, nemlig: robusthed, en fyldig 

karakter og relativ modenhed kr. 3200,- 
*** 

Krug - Champagne, Grande Cuvée, Brut 
Ambitionen med Krug Grande Cuvée er at opnå den størst mulige kompleksitet og harmoni. Ingen elementer må overdøve hinanden, 

mundfølelsen skal være rig og cremet, men samtidig rumme friskhed og spænding kr. 2100,- 
*** 

Bollinger - Champagne, Special Cuvée 
Bollingers stil kommer utvetydigt til udtryk i denne rige og, for en standardcuvée, forbløffende komplekse Champagne.  

Den mest kraftfulde non-vintage Champagne der laves kr. 650,- 
*** 

Crémant d´Alsace - L. Klipfel 
Indbydende, frugtig med fyldige og vedvarende bobler. Saftig frugt og let mineralitet kr. 395,- 

*** 
Crémant d´Alsace - Rosé, L. Klipfel 

Ligefrem og frugtig rosé-stil med røde bær og fennikel. Fine, vedvarende bobler kr. 395,- 
 
 
 



 

 

Bobler 
Val d’Oca - Prosecco, Extra dry, Millesimato 

Frisk og saftig frugtsmag med tilpas syreindhold uden at være for tør kr. 319,- 
*** 

Val d’Oca - Prosecco Superiore, Rive di San Pietro di Barbozza, D.O.C.G. 
En relativt tør prosecco med masser af frugtighed, elegant duft af blomster og delikat frugtsmag kr. 369,- 

*** 

Doyard-Mahé - Champagne, Vertus, Premier Cru Empreinte 
Doyard-Mahé er eksperter i Blanc des Blanc-typen, hvor familien virkelig formår at producere sprøde,  

mineralske og knivskarpe Champagner, som er tro mod Vertus-området. 
Fine bobler og elegant duft af citronskal, mandler og nødder, smag med mineralske noter kr. 598,- 

*** 
Pol Roger - Champagne, Brut Réserve 

Tør og elegant med en indbydende bouquet, delikat fylde og lang eftersmag. Livlige vedvarende bobler. Pol Roger Champagne, Brut 
Reserve er et harmonisk sammenstik af udvalgte cru vine fra mange årgange. Kun derved opretholdes den ensartede høje kvalitet.  

kr. 650,- 
*** 

Pol Roger - Champagne, Rosé Vintage 
Vintage blendet (60% Pinot noir og 40% Chardonnay), hvor der før 2. gæringen tilsættes Pinot Noir fra de bedste Cru´s ved Montagne 

de Reims. Den er lagret 7 år, før den sendes på markedet kr. 725,- 
*** 

2006 Pol Roger - Champagne, Cuvée, Sir Winston Churchill 
En hyldest til Sir Winston Churchill og hans høje ønske til kvaliteter, som han søgte i sine champagner, nemlig: robusthed, en fyldig 

karakter og relativ modenhed kr. 3200,- 
*** 

Krug - Champagne, Grande Cuvée, Brut 
Ambitionen med Krug Grande Cuvée er at opnå den størst mulige kompleksitet og harmoni. Ingen elementer må overdøve hinanden, 

mundfølelsen skal være rig og cremet, men samtidig rumme friskhed og spænding kr. 2100,- 
*** 

Bollinger - Champagne, Special Cuvée 
Bollingers stil kommer utvetydigt til udtryk i denne rige og, for en standardcuvée, forbløffende komplekse Champagne.  

Den mest kraftfulde non-vintage Champagne der laves kr. 650,- 
*** 

Crémant d´Alsace - L. Klipfel 
Indbydende, frugtig med fyldige og vedvarende bobler. Saftig frugt og let mineralitet kr. 395,- 

*** 
Crémant d´Alsace - Rosé, L. Klipfel 

Ligefrem og frugtig rosé-stil med røde bær og fennikel. Fine, vedvarende bobler kr. 395,- 
 
 
 



 

 

Hvid - Rosévin glas 
 

Slank / elegant 
J. Moreau & Fils - Select Blanc, Vin de France, Frankrig 

En let drikkelig hvidvin med delikat duft samt en frisk, blød og rund frugtsmag kr. 69,- 
*** 

Klein Constantia – Metis, Sauvignon Blanc 2016 Constantia, Sydafrika 
Kompleks og frisk frugtsmag med en let krydret afslutning kr. 125,- 

 

 
Kraftig / tør 

Rieflé - Alsace, Organic, Riesling, Frankrig 
Pragtfuld frisk, ren og tør druesmag med et strejf af blomster, ananas og citrus kr. 95,- 

*** 

Sartori Marani, Bianco, Veronese I.G.T. Italien 

100% Garganega. Tør, blød og frisk med honningnoter. Kaldes også “Den hvide Amarone” kr. 79.- 
 

 
Fed / fyldig 

Bogle - Chardonnay, Californien, USA 
Fremragende til frokostretter, fed fisk eller bare til nydelse på terrassen kr. 89, 

 
Rosé 

Bardolino – Chiaretto, D.O.C. Classico, Italien 2018 
Elegant og frisk smag med noter af friske frugter samt en blid og behagelig eftersmag kr. 75,- 

*** 
Mesta - Tempranillo Rosé Organic, Spanien 

Dejlig koncentreret, men samtidig let og elegant frugtsmag med god, velafbalanceret syre kr. 69,- 
*** 

Kohll Leuck -Rosé du Patron, Luxembourg 
Terrasserosen, dufter og smager af fine røde bær, som hindbær og jordbær. Ren frisk og fin i stilen kr. 75,-/ fl. 289,- 

 
 



 

 

Rødvin glas 
 

Slank og elegant 
Mommessin – Morgon A.O.C. Côte du Py 

100% Gamay. Fyldig, blød og harmonisk vin fra Beaujolais med intense tanniner kr. 125,-  
 
 

Kraftig og tør 
Villa Rinaldi – Ripasso Valpolicella, Superiore, 2015, D.O.C.  

Kraftfuld karakter med toner af mørke bær, varm, tør. 15 måneder på franske barriques kr. 110,- 
*** 

Dom. Presidente – Châteauneuf-du-Pape 2017 
Fremragende duft og smag af lakrids, Crème de Cassis, og modne kirsebær. Dyb og rig med bløde tanniner kr. 130,- 

 
 

Fed og fyldig 
Bosio – Costa d`orta, Appassiomento, Barbera 

Fyldig med frugtrigdom og noter af bær og et krydret strejf kr. 69,- 
*** 

Bogle, Old Vine Zinfandel, Californien 
  En yderst koncentreret, fyldig og intens zinfandel kr. 90,- 

 
 
 
 
 

 
 

Dagens glas 
Udvalgt vin fra kortet til dagspris   

 
 
 
 



 

 

Franske vine 

Hvidvin 
J. Moreau & Fils - Select Blanc, Vin de France 

En let drikkelig hvidvin med delikat duft samt en frisk, blød og rund frugtsmag kr. 259,- 
*** 

Rieflé - Alsace, Riesling 
Pragtfuld frisk, ren og tør druesmag med et strejf af blomster, ananas og citrus kr. 479,- 

*** 
Jean Dumont - Les Mouchottes, Sancerre 

Frugtrig og frisk med en dejlig mineralsk duft og en smag af friske stikkelsbær og æbler/pærer kr. 400,- 
*** 

Dufouleur - Côtes des Nuits Blanche 2016 
Tør og klassisk Chardonnay med æbler, citrus, let fad og mineralitet. Tiltagende fylde kr. 450,- 

*** 
Ch. De Pierreux - Beaujolais Blanc, Chardonnay 2016 

Rustik og ganske kraftig vin. Livlig og elegant i munden med citron, lime og æbler kr. 389,- 
*** 

Domaine de Vaulroux – Chablis 
100% Chardonnay, udtryksfuld bouquet, der er blød og frisk kr. 449,- 

*** 

 J. Moreau & Fils – Chablis, Premier Cru, Vaillons, 2017 
Duft af hasselnød og abrikos. Fyldig og cremet smag samt en lang og behagelig eftersmag kr. 549,- 

 
Rosévin 

Dom. La Colombe - Provence 
Saftig, tør og indbydende rosé. Lækre noter af kandiserede frugt, vandmelon og citrus kr. 375,- 

*** 
Ferraton - Côtes-du-Rhône, Samorens, 2018 

Lyserød farve. Tør, rund og utrolig frisk og frugtagtig smag samt en behagelig eftersmag kr. 299,- 
*** 

Mommessin Utopia - Grandes Mises, Beaujolais 
Vinen har lagret 4 måneder på egetræsfade. Har en god kompleksitet og bløde tanniner kr. 398,- 

 
 



 

 

Rødvin 
Mommessin - Morgon, Côte du Py, A.O.C. 

100% Gamay. Fyldig, blød og harmonisk vin fra Beaujolais med intense tanniner kr. 475,- 
*** 

Ch. La Cabanne - Pomerol, 2015, Bordeaux 
95% Merlot, 5% Cabernet Franc. Koncentreret og ren frugt med velintegrerede tanniner kr. 599,-   

*** 
Ch. Kirwan - 3. Cru Margaux, 2018, Bordeaux 

Dybt koncentreret og nærmest flæsket i stilen med en fløjlsagtig tekstur. En stor årgang kr. 850,- 
*** 

Ch. Grand Corbin - 2009, St. Emilion, Gr. Cru Classé 
Stor fyldig klassisk St. Emilion med både blå og røde bær og lakridsrod kr. 759,- 

*** 
Ch. Meyney - 2012, St. Estèphe 

Saftig, intens, fyldig vin med koncentrerede brombær og hindbær kr. 769,- 
*** 

Dufouleur - Côtes des Nuits, Rouge, 2016 
Frisk stil med solbær, hindbær, ribs og kirsebær. Saftig stil med blid tørhed, tanniner og mineralitet kr. 450,- 

*** 

Ch. De Pierreux - Côtes de Brouilly, 2016 
Elegant og fyldig vin. Solbær, blåbær og en fyldig og balanceret frugtig stil. Saftig tørhed og blåbær kr. 425,- 

*** 
 Dom. Presidente - Châteauneuf-du-Pape 2017 

Fremragende duft og smag af lakrids, Crème de Cassis, og modne kirsebær. Dyb og rig med bløde tanniner kr. 679,- 
*** 

Ferraton - Châteauneuf-du-Pape, Le Parvis, 2016 
Grenache samt en smule Syrah og Mourvèdre. Granatrød farve, duft af kirsebær, ristede kaffebønner kr. 719,- 

 
 

Flaske dkk 679,- 
 

 
 
 

 



 

 

Italienske vine 
Hvidvin 

 Bertani - Soave, Vintage 2017 
100% Garganega. Skinnende gul farve, god fylde samt blid og behagelig kr. 369,- 

*** 

Santa Sofia - Pinot Grigio 
Elegant, frisk og delikat frugtsmag med god fylde samt et strejf af lime og tilpas syre kr. 279,- 

*** 
Sartori - Marani Bianco, Veronese I.G.T.  

100% Garganega. Tør, blød og frisk med honningnoter. Kaldes også “Den hvide Amarone” kr. 299,- 
 

 
Rosévin 

 Bardolino – Chiaretto, Rosé, 2018, D.O.C. Classico 
Elegant og frisk smag med noter af friske frugter samt en blid og behagelig eftersmag. 

0,75 cl kr. 279,- 
Magnum 1,5 cl kr. 449,- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Rødvin 
Bosio - Costa d`orta, Barbera. D.O.C. 

Fyldig med frugtrigdom og noter af bær og et krydret strejf kr. 279,- 
*** 

Travaglini - Tre Vigne Gattinara, 2013, D.O.C.G 
100% Nebbiolo. Lagret 30 måneder på egetræ. Intens og fyldig med silkebløde tanniner kr. 689,-  

*** 
Viberti - Buon Padre Barolo 2015, D.O.C.G. 

100% Nebbiolo, Lagret 36-40 måneder på egetræ. Fyldig og tør med krydrede noter kr. 599,- 
*** 

Sartori - Ripasso Valpolicella, Superiore, 2016 D.O.C. 
 Utrolig elegant vin med klar granatrød farve. Fyldig og velafbalanceret smag kr. 325,- 

*** 
Lavs Vitae - Montepulciano D`Abruzzo, 2012 

Intens duft af mørke frugter, fyldig med en lang dvælende smag og afbalanceret tanniner kr. 449,- 
*** 

Fosso Corno - Montepulciano D’Abruzzo, 2017 
Delikat duft af modne blommer og lakrids, med en fyldig og fløjlsblød eftersmag kr. 369,- 

*** 
Banfi - Chianti Classico, D.O.C.G. 

Frisk og velafbalanceret smag af kirsebær og blommer med et strejf af krydderier og læder kr. 389,- 
*** 

Banfi - Brunello di Montalcino, 2014, D.O.C.G. 
100% Sangiovese. Lagret i 2 år på egetræsfade. Fyldig, men samtidig fløjlsblød smag og silkebløde tanniner kr. 649,- 

*** 
Santa Sofia - Montegradella Valpolicella, 2016 D.O.C. 

Lagret 24 måneder på egetræ. Unik duft. Harmonisk og silkeblød smag i Ripasso-stil kr. 489,- 
*** 

Villa Rinaldi - Amarone Maiore, 2000, D.O.C. (få flasker) 
Mørke bær, blommer og lang krydret eftersmag. Ligger i den halvtørre stil kr. 825,- 

*** 
Villa Rinaldi - Ripasso Valpolicella, Superiore, 2015, D.O.C  

Kraftfuld karakter med toner af mørke bær, varm, tør. 15 måneder på franske barriques kr. 449,- 
*** 

 Gioe - Amarone della Valpolicella Classico, 2011 
Karakteristisk ”Amarone-duft”. Delikat, fyldig, og silkeblød frugtsmag med et strejf af vanilje og lakrids kr. 919,- 

 
 

 



 

 

Spanske vine 

Hvidvin 
Legado Munoz - Chardonnay, Reserva 

En super Chardonnay fra Spanien der smager som en typisk Chardonnay med et dejligt hint af fadlagring.  
Perfekt ledsager til frokost, fiskeretter og lyst kød kr. 425,- 

*** 

Chan de Rosas - Albarino, Clasico Rias Baixas 2018 
Forårets madvin, der er meget elegant mellem syre og tørhed kr. 389,- 

 
 

Rosévin 
Mesta - Tempranillo Rosé Organic 

Dejlig koncentreret, men samtidig let og elegant frugtsmag med god, velafbalanceret syre kr. 289,- 
 

 
Rødvin 

Marqués de Griñon - Petit Verdot 2014 
100% Petit Verdot. Delikat, krydret frugtsmag med en fantastisk dybde og kraftig tannin kr. 569,- 

*** 
Las Moradas - La Sabina, Madrid 2010 

Tidligere Pingus-medarbejders mesterværk (serveret på DK´s 3-stjernet Michelin-restaurant) kr. 589,- 
*** 

 Lan – Rioja, Reserva, 2012 
Lavet på Tempranillo, Graciano og Mazuelo. Intens, granatrød farve og fyldig, saftig og fløjlsblød smag kr. 389,- 

*** 
Bodegas Arzuaga – Reserva, Ribera del Duero, 2014 
En velkomponeret, moderne og langt levende Ribera del Duero,  
som folk med hang til de let-fadprægede spanske vine vil elske  

kr. 659,- 
 
 
 

 
 



 

 

Østrigsk vin 
Hvidvin 

Tegernseerhof - Grüner Veltliner, Dürnstein 
Delikat duft. Fin og elegant frugtsmag. Klassisk Grüner Veltliner med mineralske noter kr. 375,- 

*** 
Tegernseerhof – Kellerberg, Riesling, Smaragd 2011 

Flot lys farve og en delikat frugtduft. Elegant og fyldig frugtsmag efterfulgt af en blid og behagelig eftersmag kr. 549,- 

 
 

Tysk vin 
Hvidvin 

Wageck - Sauvignon Blanc, 2018 
Som en Sancerre, men lavet i Tyskland kr. 389,- 

 

 
Rødvin 

Wageck - Spätburgunder, 2014 
Sommelierer gætter blindt på en god Pinot Noir fra Bourgogne kr. 398,- 

*** 
Bernhard Mehrlein - Spätburgunder, Trocken, Rheingau 

Flot rød farve, delikat frugtduft, fyldig, rund og blød frugtsmag med noter af jordbær og kirsebær,  
blide tanniner samt en blød og behagelig eftersmag kr. 369,- 

 
 

 



 

 

Amerikansk 
Hvidvin 

Matanzas Creek Winery - 2016, Californien, 
96% Sauvignon Blanc, 4% Sémillon. Frisk, sprød og fyldig frugtsmag med noter af citrus kr. 499,- 

*** 
La Crema - Chardonnay, Russian River, 2015  

Raffineret duft med meget fyldig smag med silkeblød syre kr. 698,- 
*** 

Bogle - Chardonnay, Californien 
Fremragende til frokostretter, fed fisk eller bare til nydelse på terrassen kr. 389,-  

*** 
Bogle - Phantom Chardonnay, Californien 

Fadlagringen skaber den cremede og saftige mundfuld. De franske fade frembringer søde noter  
af vanilje og smeltet karamel. Ideel til fed fisk eller til kødretter kr. 525,- 

 
Rødvin 

Coup de Grace - 2015, Lodi, Californien 
En raffineret og elegant vin med smag af røde bær og toastet fad kr. 598,- 

*** 
Bogle - Old Vine Zinfandel, Californien 

  En yderst koncentreret, fyldig og intens zinfandel kr. 419,- 
*** 

Kendall-Jackson - Zinfandel, Californien 
Elegant og fyldig vin – med en meget flot farve kr. 400,- 

*** 

The Path - Pinot Noir, Californien 
Saftig smag af søde tranebær, kirsebær og afrundede vanilje tanniner kr. 379,- 

*** 
Lumos - THV, Pinot Noir, Oregon, 2012 

Indbydende, fyldig, frugtdreven, pinot noir med røde kirsebær og blomme kr. 698,- 
***  

La Crema - Pinot noir, Monterey, 2015 
Kompleks frugtsmag med fine bløde tanniner og god syre kr. 629,- 

*** 
Bogle - Pinot Noir, Russian River, Californien  

En klassisk amerikansk Pinot Noir. Ideel til frokostretter, lette retter og lyst kød kr. 389,- 
*** 

Bogle - Cabernet Sauvignon, Californien 
Både i duft og smag fornemmes lækre solbær og svesker kr. 409,-  

 

 



 

 

Canada 

Hvidvin 
Henry of Pelham - Riesling, 2018 

Niagaras svar på Riesling fra Mosel. Sød og let citrus med god fyldig krop kr. 398,- 
 

Rødvin 
Henry of Pelham - Baco Noir, 2018 

Smager som tørstslukkende Zinfandel med mere elegance kr. 398,- 
 

 
Oversøiske vine 

Hvidvin 
. 

Klein Constantia - Metis Sauvignon Blanc 2016 Constantia, Sydafrika 
Kompleks og frisk frugtsmag med en let krydret afslutning kr. 499,- 

*** 
Yarden – 2017, Chardonnay, Galilæa, Israel 

Fyldig og frisk smag med noter af hasselnød, vanilje og egetræ kr. 389,- 
 
 

Rødvin 
 

Doña Paula - Malbec, Argentina 
100% Malbec. Blød, rund og frugtig med noter af bær og lakrids kr. 389,- 

*** 

Schubert - Pinot Noir, 2014, Martinborough, New Zealand 
I munden er den middelfyldig med modne røde bær og bløde tanniner kr. 490,- 

*** 
Rainbows End - 2015 Limited Release Stellenbosch Sydafrika 

100% Cabernet Franc, der produceres kun ml. 1500 og 2000 flasker om året.  
Den fremstår mere frugtig med distinkte røde frugtaromaer og lakridsnoter kr. 625,- 

 



 

 

Dessertvin / portvin 

Fransk 
 

Château Peyruchet - Cuvée J. Baptiste  
Sød dessertvin med en meget ren, delikat og charmerende frugtkarakter kr. 350,-  

*** 
R. Delisle, Pineau Des Charentes 

En blød, sødlig, ikke så alkoholstærk cognac-likør. Nogen kalder den for en "damecognac” kr. 525,- 

 
Italiensk 

Bertani - Recioto della Valpolicella D.O.C.G. (50 cl) 
Helt unik vin, idet den er rød, sød, intens og har elegante tanniner fra lagringen på kirsebærtræ kr. 350,- 

 
 
 

 
Portugisisk 

Taylor’s 10 Year Old Tawny Port 
Delikat og intens duft af modne frugter, chokolade og egetræ. Blød og rund frugtsmag kr. 500,- 

*** 
Taylor’s Vintage Port 1997 

En kraftig og koncentreret portvin, men samtidig elegant og velafbalanceret frugtsmag  
samt en utrolig lang og behagelig eftersmag. En flot, flot årgang fra vores vinkælder! Kr. 1298,- 

 
Oversøisk 

Yarden – Heights Wine (37,5 cl) Israel  
100% Gewürztraminer. Sød, intens og fyldig med aroma af frugter og hasselnødder kr. 325,- 

*** 
Seppeltsfield - Para Grand, 10 Years Old, Australien  

Fyldig, rig og saftig – med en koncentreret og kompleks smag. “Australsk portvin” kr. 660,- 
*** 

Klein Constantia - Vin de Constance (50 cl) Sydafrika 
Kongen af dessertvin? Frisk, blomsteragtig duft med noter af citrus, ingefær og muskatnød.  

Fyldig og elegant frugtsmag af eksotiske frugter og krydderier samt en ren, frisk og vedvarende eftersmag.  
Vinen er bl.a. blevet drukket af Napoleon, Nelson Mandela og Dronning Elizabeth. En legendarisk vin! Kr. 725,- 


