Glaskort P2 August
Hvid
Ampeleia, Bianco di Ampeleia 2017

100,-

Orangevin med flot struktur, aroma og tanninbid. Tørrede frugter, fersken
og blomster i næsen. Flot, vild og nærmest klassisk orangevin lavet af en flok
berygtede biodynamiske bønder i Toscana.

Barbarians, Revolutionaria Sauvignon Blanc 2016

90,-

Knastør sauvignon fra argentinas uartige dreng Matias Michelini. Aromaerne
byder bla. på asparges, nektarin og bergamotte. God fylde og spark på syren.
Det er vildt og sjovt og utroligt forfriskende.

Miras, Joven Chardonnay 2016

80,-

Lille familieforetagende i Patagonien der laver karakterfulde vine. Ingen
fadbrug her, for at holde fokus på friskhed. Tropiske frugter, fin syre og god
dybde.

Olivier Bonhomme, Touraine Blanc 2017

75,-

Ren Sauvignon Blanc most fra den kære Bonhomme i Loire. Blomster, citrus og
fersken i næsen. Fin mineralitet - god mundfylde og en let cider-agtig tone.
Vildgæret og helt naturligt fremstillet.

Tempore Terrae, Garnacha Blanco So2 Free 2017

65,-

Hvid grenache uden tilsat svovl fra Spanien. Gylden i farven , fyldig og
cremet. Fin lang afrunding med en let nøddeagtig karakter.

Lorca Fantasia, Torrontes 2017

60,-

Sensommer i glasset! Sødmefuld i næsen med hvide blomster, ananas og et
grønligt præg. Frugtig og bællevenlig vin på argentinas hvide nationaldrue.

Rosé
Barbarians, Plop! Rosé 2017

70,-

Sommerglad rosé på 110 år gamle cabernet sauvignon stokke. God frugtfylde og
friskhed fra Mendozas sorte får: Michelini-familien..

Bubbles
Pares Balta, Pink, Cava

70,-

Rød
Riglos, Cabernet Franc 2016

120,-

Fin og kompleks argentiner fra tophuset i Mendoza. Urter, styrke og en elegant
lethed for området.

Ballorin, Le Merlot 2016

110,-

Blød merlot med burgundisk overlegenhed lavet på købedruer fra Sydfrankrig.
Resultatet er lidt mørkere og kraftigere end normalt for Bourgogne, men stadig
en elegant og præcis vin med masser af saft og liv!

4 Manos, Cuatro Manos Malbec 2014

85,-

Malbec uden tilsat svovl med subtile, fine tanniner og pæn syre. Vi er i den
lette og frugtige ende af malbec-spektret, og det smager af store slurke.

Ampeleia, Unlitro 2017

80,-

Saftspændt toscaner på alicante (grenache), alicante bouschet og carignan. En
blød og festlig frugtbombe af en biovin..!

Chateau de Grand Pré, Beaujolais 2017

75,-

Indbydende og let gamay fra biodynamisk hus i Beaujolais. Næsen byder på rød
frugt domineret af brombær og jordbær. Ukompliceret, generøst og opløftende
glas.

Weingut Trapl, Carnuntum Rot 2015

70,-

En østrigsk nationaldrue-cocktail på Zweigelt, Blaufränkisch og Skt. Laurent.
Vinifceret på både ståltank, egetræsfad og amfora! Resultatet er en
mediumfyldig vin med god struktur og intens duft af skovbær og urter.
Økocertifceret.

Flight

195,-

3 smageglas som vintjeneren vælger fra kortet. Læn dig tilbage og nyd lidt
forskelligt godt i glasset.

Dagens vine... 70-100,Vi har næsten altid andre flasker åbne, og ellers kan vi overtales til det..
Spørg din vintjener.

Kanonslag

130-170,-

Vi hiver en af de store flasker op...

