Bobler

Rosévin

Val d’Oca - Prosecco Millesimato
Veneto, Italien

Banfi - Centine Rosé
Toscana, Italien

100% Glera. En flot Prosecco med fine og vedvarende
bobler samt en elegant og frugtig duft af vilde blomster.
Frisk og saftig frugtsmag med tilpas syreindhold.
Glas

49,-

Flaske

199,-

Mix af Sangiovese og Merlot. En meget harmonisk rosévin
med en tiltalende, frisk frugtduft. Vinen har en fyldig,
kompleks, sprød og velstruktureret smag.
Glas

59,-

Flaske

249,-

Hvidvine

Rødvine

Husets Vin

Husets Vin

Banfi - Le Rime
Toscana, Italien

Mix af Chardonnay og Pinot Grigio. Vinen har en elegant
og harmonisk duft, en frisk, fyldig og liflig frugtsmag samt
en god balance mellem frugt og syre.
Glas

49,-

Flaske

199,-

Banfi - Centine Bianco
Toscana, Italien

Mix af Sauvignon Blanc, Pinot Grigio og Chardonnay.
Meget frugtig duft med noter af pære, abrikos, lime og
tomatblade. Frisk, saftig og velafbalanceret frugtsmag.
Glas

59,-

Flaske

249,-

Sartori Marani - “Den hvide Amarone”
Veneto, Italien

100% Garganega, håndplukkede og omhyggeligt udvalgt
og har ligget 40 dage til tørre - som man gør det med en
klassisk rød Amarone. Tør, blød og frisk smag med noter af
modne frugter og honning samt en lang eftersmag.
Glas

75,-

Flaske

399,-

Banfi - Col di Sasso
Toscana, Italien

Mix af Cabernet Sauvignon og Sangiovese. Dejlig frisk duft
af modne frugter og et strejf af krydderier. En behagelig
vin med en utrolig blød og frugtig smag.
Glas

49,-

Flaske

199,-

Sartori - Valpolicella Ripasso Superiore
Veneto, Italien
En utrolig elegant Ripasso med en intens duft med
noter af mandel. Fyldig, men samtidig silkeblød og
velafbalanceret smag med et strejf af kirsebær.
Glas

99,-

Flaske

399,-

Sartori - Amarone della Valpolicella
Veneto, Italien

En topklasse Amarone med en krydret duft af røde frugter,
solbær, hindbær. Fyldig, men samtidig rund og nærmest
silkeblød smag af modne bær og et strejf af vanilje.
Flaske

599,-

Dessertvin
Banfi - Rosa Regale
Piemonte, Italien

100% Brachetto d’Acqui. Intens og frugtig duft. Blød, frisk
og sød smag af bær og mandler samt en behagelig og
vedvarende eftersmag, ledsaget af lette bobler.
Glas

59,-

Flaske

249,-

Grappa
Castello Banfi - Grappa di Brunello
Toscana, Italien

Dette er en fantastisk Grappa, som er produceret af 100%
Brunello-druer, der har været lagret på egetræsfade i over
et år i Castello Banfi’s smukke kælder.
Den er fyldig og har en meget lys, klar farve samt en
frisk og delikat duft. Den smager af modne druer og
citrusfrugter og har en ren finish samt en lang eftersmag.
2 cl

39,-

Castello Banfi
Det italienske vinhus Castello Banfi er beliggende i smukke
Montalcino, Toscana. Det er absolut et af Italiens førende
og mest prestigeprægede vinhuse. Castello Banfi er hele
12 gange blevet kåret til “Bedste italienske vineri”.

