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Vi anbefaler...  
 

Badet Clément, Nuits-Saint-Georges 

Ægteparret Cathrine og Laurent Delaunay arvede i 1995 
Badet Clément og valgte at føre firmanavnet videre - men 
i et nyt vinhus. Begge er ønologer fra Bourgogne og har 
en del af deres vinmæssige erfaring fra den såkaldt nye 
vinverden. De har formået at indpasse den oversøiske 
tilgang til vinproduktion til det terroir og de druer, som de 
har adgang til i Frankrig. Det har resulteret i nogle super 
vellavede vine. 

 

Druerne til La Tour des Dames-vinene kommer primært 
fra det sydfranske område Languedoc-Roussillon. 
Her finder man optimal moden frugt. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Cour des Dames, Blanc, 
Badet Clement, Vin de France 

Vinen har en frisk frugtrigdom med nuancer 
af hvid fersken og citrus og en anelse fedme. 
Smagen er tør og sprød, og frugten blød og 
læskende. 

 

 
1/1 fl. 298,-, 1/2 fl. 158,-. Pr. glas 68,-. 

 
 

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. 

 
1/1 fl. 298,-, 1/2 fl. 158,-, Pr. glas 68,-. 
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Vi anbefaler...  
 

Poderi dal Nespoli 

Poderi dal Nespoli er en af de betydeligste vingårde i 
distriktet Emilia-Romagna, beliggende ved landsbyen 
Nespoli. Det er kun en times kørsel fra distriktets hovedby 
Bologna, og vinmarkerne er klimatisk under indflydelse 
a f  både Toscanas og Romagnas kølige bjerge i sydvest   
og Adriaterhavets varme kyster i øst. 

 

Vingården blev grundlagt i 1929 af Attilio Ravaioli. 

Han plantede de første stokke på marken kaldet Prugneto. 
Flere vinmarker fulgte, og i dag driver 4. generation af 
Ravaioli-familien dygtigt de 110 ha vinmarker samt et 
topmoderne vineri. 

 

Vinmagerne Celita Ravaioli (oldebarn til stifteren), 
chilenskfødte Maria Soledad Lang og piemonteseren 
Piergiuseppe Grimaldi anvender de nyeste teknikker 
kombineret med områdets traditionelle metoder. 

 

I dag regnes Poderi dal Nespoli som den bedste større 
vinproducent i regionen, og Ravaioli-familiens stædige 
indsats for at udbrede kendskabet til Emilia-Romagna- 
vinene har kolossal betydning for området. 

 

 
 
 

 

Nespolino   Trebbiano/Chardonnay, 
Poderi dal Nespoli, Emilia Romagna 

Strågylden farve med grønlige stænk. Aromatisk 
duft af tropisk frugt, grønne æbler og lidt citrus. 
Smagen er frisk, tør og fyldig med noter af 
ananas, mango og papaja. Meget drikkevenlig 
hvidvin, som går glimrende til grillet fisk, rejer 
og hummer og retter med lyst kød. 

1/1 fl. 328,-, Pr. glas 78,-. 
 

 

Nespolino Sangoivese/Merlot, 
Poderi dal Nespoli, Emilia Romagna 

Flot rubinrød i glasset. Duften er indtagende 
med noter af kirsebær, violer, chokolade og 
lidt urter. 
Smagen er mild og rund og meget saftig. 
En meget harmonisk vin, som egner sig til 
de fleste pastaretter, pizza og modne oste. 

1/1 fl. 328,-, Pr. glas 78,-. 



VINSLOTTET OPLEVELSER PÅ FLASKE 

 

 

 
 

MOUSSERENDE  
Sovrano Brut, 
Cantina Montelliana 

Meget aromatisk duft, af pære, æbler lidt 
mandel og citrus. Smagen er frisk og fin, med 
en god fylde som gør at vinen ikke virker så 
tør. 

 

 
1/1 fl. 398,-. 

 
 

Cava Dibon Demi-Sec, 
Bodegas Pinord, Penedés 

En charmende og indtagende Cava, med en flot 
mousse. Halvtør og frugtig med en blød cremet 
fylde. Perfekt som aperitif. 

 

 

 
1/1 fl. 398,-. 

 
 

Champagne Brut Majeur, 
Ayala 

Duften er rig som en buket blomster med 
nuancer af hvid frugt og citrus. I munden 
livlig, frisk og cremet. Perfekt som aperitif, 
men går også glimrende til retter med hvid 
fisk og skaldyr. 

 
1/1 fl. 599,-. 
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HVIDVINE  

 

 

 

Chardonnay, Uma, Colección 

Mendoza, Argentina 
100 % ren Chardonnay fra det solrige og 
varme klima I Mendoza regionen. 
Vinen er læskende, med en lækker cremet 
struktur og god fylde. 

 
 

1/1 fl. 348,-, Pr. glas 84,-. 

 
 

Riesling "Granit", ØKO, 
Dom. Frey, Alsace 

Intens citrus- og blomsterduft med mineralske 
toner. Smagen er tør, ren og meget præcis. 
En charmerende Riesling, der enten kan drikkes 
uden mad eller til retter med skaldyr, hvid fisk 
eller friske gedeoste. 

 

1/1 fl. 418,-. 
 

Garnatxa Blanca - Herència 
Altés - Terra Alta - Spanien 

 

Herència Altés er beliggende i det endnu 

upåagtede, men meget spændende distrikt, Terra 

Alta, som er det sydligst beliggende vindistrikt i 

Catalonien. Vinen er lavet 100 pct. på grenache 

blanc (garnatxa blanca). 

I glasset fremstår farven klar let gylden. I næsen 

indtages lækre aromaer af melon, fersken og 

citrusfrugt. Smagen er rank og sprød, med 

friskhed og en velgørende balanceret fylde. 

 

1/1 fl. 348,-. 

 
 

 

Chateau De La Presle , 

Sauvignon Blanc, Touraine, Loire 
 

 

Vinen er uimodståelig – Med aromaer af 

stikkelsbær og citrusfrugt. Smagen er sprød og 

læskende med masser af hyldeblomst, og frisk 

tropisk frugt. En vin som associerer til forårets 

og sommerens kommen. Glæd dig til denne 

forfriskende Sauvignon Blanc.  

 

1/1 fl. 378,-, Pr. glas 88,-. 
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ROSÉVINE  

 

 

 

Coreto Rosato, Lisboa, 
DFJ Vinhos 

Flot dybrosa farve, duften er aromatisk med 
noter af hindbær og jordbær. Smagen er halv- 
tør, fyldig og frugtig med en god eftersmag. 
En flot alsidig rosévin. 

 

 
1/1 fl. 338,-, Pr. glas 78,-. 

 
 

 

Duberny - Château Regismont  
Languedoc - Roussilon - Frankrig 
Dyrket på Syrah-Grenache er defineret af 
elegance og balance. Duften er meget aromatisk 
og smagen har en antydning af jordbær og 
grenadine, med en silkeagtig tekstur. 

 

 
1/1 fl. 358,-. Pr. Glas 84,-. 
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RØDVINE  
Shiraz Journey’s End 
Stellenbosch, Sydafrika 

Vinen er lavet på ren shiraz fra 10 år gamle 
vinstokke plantet på to forskellige parceller. 
Lagring sker på nye og et år gamle franske 
egefade i 18 mdr..  

Fløjlsblød mundfornemmelse med masser af 

søde bær og krydderier. 

 
1/1 fl. 418,-. 

 
 

Vaquos Roble, 
Ribera del Duero 

Duften er indtagende af modne bær, lakrids 
og vanilje. Smagen er medium fyldig, meget 
elegant med god sund, saftig frugt og et 
pikant strejf af vanilje.  

 

 
1/1 fl. 378,-. 

 
 

Malbec, Uma, Colection, 
Finca Agostino, Mendoza 

Meget indtagende duft af mørke bær, vanilje, 
let eg, kirsebær og hindbær. Blød i smagen med 
modne tanniner, bid i saften, ret ekstraktrig og 
sødmefuld med en vedholdende eftersmag. 

 

 
1/1 fl. 348,-. 

 
 

 
 

Duberny, - Château Regismont 
Coteaux d’Ensérune 
Denne sammenstikning af druetyperne Merlot 

og Cabernet Sauvignon. Smagen er smidig og 

rund, flot balanceret af tanniner hvilket giver 

en karakterrig og fyldig intens vin. Et flot og 

veldrejet sydfransk glas.  

 

1/1 fl. 358,-. 
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RØDVINE  
Valpolicella Ripasso, 
Tezza, Veneto 

Dufter af kirsebær, solbær, brombær og lidt 
tobak. Fyldig, frisk og frugtig i smagen med et 
pikant peberstrejf til sidst. 

 

 

 
1/1 fl. 398,-. 

 

 

Borgo dei Guidi  - Poderi dal Nespoli - 
Emilia-Romagna - Italien 

Duften er intens af røde bær, solbærmarmelade 
og sød lakrids.  Smagen er koncentreret, fyldig, 
god saftig og  med flotte afrundede tanniner. Et 
sublimt glas vin som sagtens kan måle sig med 
de store flotte vine fra Toscana.. 

 

 
1/1 fl. 498,-. 

 
 

M de Magondeau, Bordeaux Rouge, 
Château Magondeau Saillans, 
Fronsac 

Denne vin er produceret på ren merlot, klassisk 
for området på højrebredden i Bordeaux.  
Farven er dyb purpurrød, i næsen en intens duft 
af frugt og mørke og røde bær. Smagen er rund 
og saftig i munden med en elegant blød 
eftersmag med masser af bærfrugt. 
 

1/1 fl. 378,-. 
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DESSERTVINE  
Uvello Dolce Moscato  
Denne let perlende vin er lavet på Moscato-

druen. Druerne kommer fra over 20 år gamle 

vinstokke i dalen mellem floderne Tanaro og 

Bormida i Piemonte. 

Farven er strågul, smagen elegant, 

med sødme og aroma af muscat. 

 

Glas 54,-. 1/1 fl. 395,-.  
 

 

Ruby Reserve Port - Lot 601, 
Quinta de la Rosa 

Mørk farve og rig duft af tørret frugt og choko- 
lade. Husets stil er behersket sødme og friskhed, 
og det fornemmes i smagen, som er sødmefuld, 
men også lidt til den tørre side. Excellent til 
både blåskimmelost og desserter med mørk 
chokolade. 

Glas 54,-. 1/1 fl. 395,-. 
 

 

10 årsTawny, 50 cl., 
Quinta de la Rosa 

Tonel 12 refererer til det gamle fad, som fami- 
lien før i tiden tappede deres 10 års tawny fra. 
Duft af sveske, figen, puddersukker og mandel. 
Smagen er raffineret og blød med behersket 
sødme. Et flot glas til desserter med nødder, lys 
chokolade og karamelliseret frugt. 

Glas 68,-. 1/1 fl. 498,-. 
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DRIKKEVARER  
ØL 

Albani Odense 40,- 
Albani Classic 40,- 
Albani 1859 49,- 
 

Fadøl, Albani pilsner og classic 

Stor, 40 cl. 60,- 
Lille, 25 cl. 35,- 
 

MIKRO BRYG 

Schiøtz Gylden IPA, 50 cl. 76,- 
Udover den kraftige humlekarakter, som er IPA’ens 
særkende, så har denne Gyldne IPA, som alle øl fra 
Schiøtz, yderligere en inspiration fra botanikken, som  
giver den en bredere smagskompleksitet. Alk. 5,9% 

Schiøtz Dybsort Porter, 50 cl. 76,-  
Solid blødt ristet, maltbåren smag med let sødme, let 
bærsmag (hyldebær og kirsebær) suppleret af blød 
humlebitterhed og et strejf af let frugtsyrlighed. 
Middellang, ristet, let sødlig og frugtig eftersmag med 
honningnoter.Alk. 6,2% 

Schiøtz Mørk Mumme, 50 cl. 76,- 
Mumme var en kraftig, mørk og maltet øltype fra den 
sene middelalder. Måske den øl bryggeren forkælede sig 
selv med. I denne version er der tilføjet et strejf af 
nordiske bær. Alk. 6,5%. 

 

 

VAND 

Div. vand  

 

 
35,- 

Pepsi, Pepsi Max, Egekilde  
Faxe Kondi, Faxe Kondi Free  
Nikolines Økologiske juice og safter  
  
  
Isvand pr. kande 30,- 
Ved køb af 1/1 fl. vin er isvand uden beregning.  

 




