KÆRE VINELSKER
Selvom vi ikke har sommelierer her i restauranten, så skal du vide,
at det vinkort du nu sidder med i hænderne, består af håndplukkede, autentiske vine
fra små håndværksproducenter, mange med en økologisk eller biodynamisk profil.

Støvlelandet har en helt særlig plads i vores hjerter.
Det er dér vi henter inspiration til vores køkken, og det er derfor
naturligt, at det også er dérfra, vi henter de fleste af vores vine.
Når det så er sagt, så begrænser god vin sig selvfølgelig ikke blot til Italien
– derfor finder du også nogle få øvrige europæiske vine i vores vinkort,
vine som vi mener har fortjent en plads i ”det fine selskab”.

Hvis du ønsker at forkæle dine sanser og dine gæster endnu mere,
har vi gjort os nøje umage med at udvikle et kælderkort.
Spørg efter det hos din søde tjener.

Skål & god fornøjelse!

Kærlig hilsen
fra hele vores vinteam

VORES ANBEFALINGER
glas / flaske

BOBLER
Prosecco Treviso, Fratelli Collavo, Veneto, Italien 75,- / 350,-

Fyldig « Let

HVIDVINE
Soave Classico ”Otto”, Prà, Veneto, Italien 90,- / 425Chablis, Jean Goulley, Bourgogne, Frankrig 120,- / 550,Chardonnay, Langhe, Piomonte, Italien 100,- / 475,-

ROSÉVIN
Ventoux Rosé, Les Trois Villages, Rhône, Frankrig 80,- / 350,-

Kraftig « Let

RØDVINE
Barbera d’Asti Superiore ”Le Orme”, Michele Chiarlo, Italien 90,- / 400,Chianti Classico, Tenuta di Carleone, Toscana, Italien 120,- / 575,Nebbiolo d’Alba, Val del Prete, Italien 100,- / 490,-

HVIDVINE
Den friske
Sancerre, Léonard Blondeau, Loire, Frankrig 475,Sancerre er lig med sauvignon blanc som er lig med forårsfornemmelser!
Hyldeblomst, lime og nyslået græs.

Den frugtige
Riesling, St. Paul’s, Alto Adige, Italien 475,Tør, mellemfyldig, italiensk riesling med frugtigt udtryk. Grønne stikkelsbær og pærer.

Den fyldige
Pinot Grigio, Fratelli Collavo, Veneto, Italien 475,Denne Pinot Grigio, lokalt kaldt for ”Ruländer”, har en behagelig frugtig bouquet
med hints af banan, pære og lind. Gule frugter, æble og akacie i duften.

RØDVINE
Den elegante
Nerello Mascalese, Tenuta di Aglaea, Sicilien, Italien 550,Lavet af den danske winemaker Anne-Louise Mikkelsen, der siden 2008
har lavet vin på Etna. Og hun er god til det! Jordbærslik på flaske.

Den frugtige
Ripasso Valpolicella ”Mariabella”, Massimago, Veneto, Italien 550,Den traditionelle Veronese-vin der gennemgår en andengæring sammen med druer
fra Amarone-fremstillingen. Saftspændt, frugtet, kraftig og fløjlsblød. Semi-Amarone.

Den tørre
Rosso di Montalcino, Pietra, Toscana 550,”Mini-Brunello’en” - klassisk udtryk af sangiovese-druen.
Tør og syrerig med noter af rosmarin, kirsebær og sort te.

For større vine, spørg efter vores kælderkort ;)

