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Aperitif

Acquesi, Asti Spumante, Piemonte, Italien
Lækker sødmefuld mousserende vin med masser af frugt, friske
druer, fersken og lychee-frugt.
48,-		 328,-

Acquesi, Brachetto, Piemonte, Italien
Acquesi Bracchetto har en lys kirsebærrød farve.
Smagen er halvsød med toner af hindbær og jordbær.
		
48,-		328,-
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Hvidvin – Det lette og elegante

Poco Sueño, Chardonnay Reservado, Chile
Tør, aromatisk vin med medium fyldighed, ikke fadlagret, men rund og blød.
		
68,138,228,-

Villa Huesgen, Riesling by the glass, Tyskland
Meget veltillavet Riesling hvor vibrerende syre, saftig fin frugt og
spændstig, sprød finish balancerer helt perfekt.
		
88,-		338,Villa Huesgen, Weissburgunder Trocken, Tyskland
Charmerende vin, med florale toner i næsen. Forfriskende med
ananas og melon i smagen.
				358,-

Anna de Codorniu, Blanc de Blanc Reserve, Brut, Spanien
Strågul farve med dejlige bobler. Tydelig bouquet af
Chardonnay-druen giver vinen en helt unik karakter.
Til folk der elsker ”Brut”.
58,-		

348,-

Anna de Codorniu, Cava Brut Rosé, Spanien
Elegant, delikat og frisk Cava Rosé med noter af kirsebær
og jordbær.
58,-		

348,-

Moncaro Organic Spumante, Italien
I glasset har den mange fine bobler og i smagen finder man
klassiske Verdecchio-påmindelser med grønne nuancer
fra lime og friske æbler samt et behageligt
touch af nødder.
48,-		 298,-

Albert Sounit, Crémant de Bourgogne Prestige Brut, Frankrig
Pinot Noir’en lægger en bund af kraft og volumen,
Chardonnay’en giver finesse og elegance og
Aligoté’en tilfører en forførende friskhed og sprød syre.		
			 278,428,-

Caprice de Lune, Rosé, Frankrig
Frisk, frugtagtig og mousserende rosévin med en let behagelig
sødme.
88,-		398,-

Domaine Ste. Michelle Brut, USA
Amerikansk ”Champagne” om man vil - flot, rank festlig og æblefrisk.
				378,-

Nicolas Feuillatte Brut, Réserve, Frankrig
Elegant og lækker Champagne med klassiske Champagne-noter af
toast, sprøde, grønne æbler og citrus.		
438,698,-

Henri Giraud, Fût de Chêne MV07, Frankrig
Restaurant Arkens Private
Fût de Chêne MV07 er en sjælden, kraftfuld luksus Champagne.
			
1998,-

Bibo Runge Riesling, Halbtrocken, Tyskland
Noter af citrusfrugter, kvæde og appelsinskal, og en glycerinagtig
fedme, der binder det syrlige og det søde sammen på forbilledlig vis.
				488,-

Famille Hugel, Riesling Classic, Frankrig
Riesling med bouquet af grønne æbler, ferskner og citrus. Smagen
er frisk og sprød.
98,248,398,-

Famille Hugel, Pinot Gris, Classic, Frankrig
Frisk og elegant tør smag af meget modne frugter, såsom abrikos
og blommer.
98,258,428,-

De Chansac, Sauvignon Blanc, Gascogne, Frankrig
Elegant, halvtør med smag af eksotiske frugter.
148,-

258,-

Danie de Wet, Sauvignon Blanc, Sydafrika
Frisk, aromatisk pg medium fyldig med en intens
bouquet af nyslået græs, figner, passionsfrugt og hyldeblomst.		
				358,-

Henri Bourgeois, Sancerre, Les Baronnes, Frankrig
Les Baronnes byder på citrus og lime, grønne æbler og eksotiske
frugter. En fin underliggende mineralsk tørhed.
278,498,-

Tommasi, Vigneto le Rosse, Pinot Grigio, Italien
Smagen er fyldig med en ren, frisk og sprød eftersmag.
Kan ledsage appetizers, fiskeretter eller delikate supper.
		
88,-		328,-

Hvidvine – De frugtrige og mellemfyldige

Louis Jadot, Bourgogne Blanc, Couvent des Jacobins, Frankrig
Tydelige frugtnoter af fersken, pære og grapefrugt, som udvikler
sig til nogle mere florale noter, men et pikant vanille-præg.		
			 228,398,-
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Louis Jadot, Chablis, Cellier de la Sablière, Frankrig
Chablis i smuk, lys, lidt gylden forklædning. En mundrensende,
mineralsk, klar, en smule skarp og meget frisk
hvidvin til østers og hvid fisk.		
288,488,-

Louis Jadot, Chablis 1. Cru, Fourchaume, Frankrig
Glat, en smule fedmefyldt, fyldig men så absolut stadig frisk med
imponerende flot finish.			 698,-

Louis Jadot, Chablis Grand Cru, Preuses, Frankrig
Flot, fornem og powerfuld. Kompleks med aromaer af akacie
og kaprifolium. Top Klasse.			 1498,-

Ferret, Pouilly-Fuissé, Frankrig
Sofistikeret balance mellem tyngde og friskhed. Lag på lag af fin
grøn frugt, en anelse svulstige hvide og gule stenfrugter, akacie,
blomster og hasselnødder. Lang krydret finish.		 578,-

Weszeli, Grüner Veltliner, Langenlois, Østrig
Vinen er let til medium fyldig, og holder sig frisk med fine
underliggende toner af grapefrugt og granny smith æbler,
og en rank stålsat syre.			
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Sherwood, Stratum, Pinot Gris, New Zealand
Sprød vin med tydelige karakterer af litchi, pærer, fersken og
ristede toner. Fyldig med en lang eftersmag og god syre.
		
98,-		378,De Wetshof Lesca, Chardonnay, Sydafrika
Let og frisk hvidvin med masser af mineralitet og noter af ananas,
lime og en anelse vanille og kokos.
108,-		 488,-

M. Chapoutier, Viognier de L`Ardèche, Frankrig
Gulgrøn farve og kraftig bouquet af akaciehonning samt violer.
Smagen er blød og behagelig med nuancer af modne frugter.		
				398,-

Henri Bourgeois, Sancerre, D’Antan, Frankrig
Aromaer af lime og grønne urter, og let flintede noter.
Koncentreret og præcis, med en alenlang eftersmag.
				998,-

Famille Hugel, Schoelhammer, Grand Cru Riesling, Frankrig
Unik enkeltmarksvin fra Grand Cru marken Schoelhammer.
Dyb, intens, mineralsk og sprød vin med klassiske Riesling-noter.		
		
		 1698,368,-

Leopard’s Leap, Lookout, Chenin Blanc/Chardonnay, Sydafrika
Frisk, let og sprød vin med masser af tropiske noter som ananas,
lime og grapefrugt.
68,-		 228,-

Louis Jadot, Puligny-Montrachet, 1. Cru Folatières, Frankrig
Fyldig, graciøs med balance, kompleks og de for Puligny
så typiske aromaer af frugt, mineraler og mandler.
Vinen er en perfekt kombination af intensitet og finnesse. 1998,-

Rosévine
Stone Barn, Chardonnay, USA
Charmerende og sprød Chardonnay med frisk bouquet og smag af
ananas, grønne æbler og citrus.
78,-		 298,-

Chateau Ste. Michelle, Riesling, Columbia Valley, USA
Ren og rank Riesling, slank og klassisk og dog med lidt oversøisk
præg og sødme som hvide ferskner og mandariner.
		
88,-		338,-

Hvidvine – De fyldige og intense

Peter Lehmann, Art ’n’ Soul Chardonnay, Australien
Aroma af friske ananas, ferskner og nektariner. God afbalanceret
smag med bløde frugtrige nuancer.
78,-		 298,-

Chateau Ste. Michelle, Chardonnay, Columbia Valley, USA
Kompleks vin med afrundede bløde kanter fra fadlagring ”sur lie”
og integreret frisk og sprød frugt.			 398,-

Henri Bourgeois, Sancerre Rosé, Les Baronnes, Frankrig
Let drikkelig, frisk og frugtrig, med duft og smag af modne røde
bær, holdt eksemplarisk i spænd af en sprød mineralitet,
der sikrer en tørhed som kalder på nok et glas.		 498,-

Bodegas Olivares, Jumilla, Rosado, Spanien
Blomsteragtig bouquet med noter af røde friske frugter.
Behagelig tør og frugtagtig fylde.
				248,Fossa Granara, Tommasi, Chiaretto Rosé, Bardolino Classico, Italien
Flot laksefarvet rosè, med en fyldig, aromatisk halvtør smag.
		
68,138,238,-

M. Chapoutier, Tournon Mathilda, Rosé, Australien
Mathilda rosé er en charmerende og noget nær perfekt ledsager til
det klassiske middelhavskøkken med noter af jordbær og hindbær.
		
98,-		348,-

Stone Barn, Zinfandel Rosé, USA (sweet rosé)
Forfriskende og diskret aroma af jordbær, kirsebær og vandmelon,
afrundes af en let frugtsyre.
78,-		 298,-
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Rødvine – De lette og elegante

Croix des Vents, Cabernet S., Pays d’Oc, Frankrig
Frisk og halvtør vin med brombær- og solbærnuancer.
		
68,138,-

228,-

Louis Jadot, Beaujolais-Village, Combe aux Jacques, Frankrig
Usædvanlig flot Beaujolais, der endda har potentiale til at udvikle
sig over nogle år. Som naturligvis kan nydes kølig, ung og frisk.		
		
78,188,298,-

Louis Jadot Fleurie, Poncereau, Frankrig
Frugtig og floral vin, blød, fin og elegant, men også saftig og på sin
egen måde ret kraftfuld. Smagen har massere af modne sommerbær
og markant syre, der smelter sammen i fin harmonisk finish.		
			 258,448,Clos Henri, Petit Clos, Pinot Noir, New Zealand
Florale noter af lavendel og tørrede rosenblade, samt røde bær
med krydrede undertoner. Elegant, afbalanceret og med god syre.		
				398,-

Albert Sounit, Mercurey 1. Cru, Clos de Montaigus, Frankrig
Kompleks og dyb bouquet med en intens duft af mørke bær og et
snært af hvid peber, vanille og mokka. Fyldig og kødfuld vin.		
				748,Leopard’s Leap, Lookout, Cabernet Sauvignon/Shiraz, Sydafrika
Fyldig, frugtrig og krydret rødvin med bær- og frugtnoter.		
		
68,-		228,-
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Verbena, Brunello di Montalcino, Italien
Pragtfuld, dyb næsten blæksort i farven, med fede aromaer
af sort frugt, espressokaffe, viol, tobak og krydderi.
Dyb, grandiøs og sofistikeret.			 578,-

Rødvine – De fyldige og intense

Tommasi, Amarone della Valpolicella, Italien
Tør og kraftig Amarone med en blød og let behagelig
bitter eftersmag.			

748,-

PSI Sisseck, Spanien
Intens og velsmagende med en friskhed
som giver vinen en behagelig kant.			

798,-

Peter Lehmann, Stonewell, Shiraz, Australien
Bouquet af mørke frugter og mørk chokolade og
markant fadpræg. Smagen er blød og fyldig med
tæt struktur og fine tanniner.			

998,-

Brazin, Zinfandel, Lodi, USA
Mørk farve og intens næse af krydderier og kaffe.
I smagen fornemmes blommer, chokolade og vanilje.		

398,-

Noble Vines, The One Black, USA
Særdeles powerfuld, frugtrig og fyldig vin
- alt det man drømmer om for en Californisk rødvin.		

478,-

Chono San Lorenzo, Chile
Flot, harmonisk blend fra Chile - med massere
af solmodne bær, blommer og lidt peber.			

548,-

Rødvine – De frugtrige og mellemfyldige

Coppo, Camp du Rouss, Barbera d’Asti, Italien
Umådelig saftig, ganske mørk i udtrykket
og med en dejlig lang eftersmag.
98,-		

Sensas, Cabernet Sauvignon/Syrah, Pays d’Oc, Frankrig
Fyldig, blød vin med brombær og vanille i smagen.
		
78,148,-

458,-

248,-

Dessertvine

Amatista Moscato, Rosado, Valencia, Spanien
Aromatisk, sødlig og let perlende rosévin.
		Glas 48,Tommasi, Ripasso, Valpolicella Classico Sup., Italien
Klassisk Ripasso - fyldig, moden, varm og med et strejf
af mandel i eftersmagen.
98,258,-

438,Amatista, Moscato, Valencia, Spanien
Halvsød aromatisk vin - lavet på Moscato.			Glas 48,-

Chateau Ste. Michelle, Syrah, Columbia Valley, USA
Blid, blød og afrundet vin med flot fylde og masser af solmoden frugt.
				388,-

Beyerskloof, Pinotage, Stellenbosch, Sydafrika
Dyb og fløjlsblød vin med volumen og indbydende, moden frugt.
Ungdommelig vin trods sin
imponerende fylde.
78,-		 298,-

Finca Sophenia Reserve, Malbec, Argentina
Kompleks, elegant og fyldig vin med kirsebær, blomme og vanille
og fine undertoner af mynte og violer. 88,-		 318,-

M. Chapoutier, Banyuls, 50 cl., Frankrig
Kraftfuld dessert/apéritifvin med en sødmefuld, ”fed” og frisk smag.
		
68,298,Warre’s, Otima 10 year Tawny, 50 cl., Portugal
Bouquet af moden frugt med en dejlig delikat og blød smag
med nuancer af nødder, mandariner og abrikoser.		Glas 68,-

Warre’s Otima 20 year Tawny, 50 cl., Portugal
Let røgede toner med en blød smag af valnødder
og tørret frugt samt en fyldig og delikat sødme.		Glas 78,-

