
Lanson White 1,5l
Frisk og mineralsk med toner av hvite blomster og frukt. Pære og hvite blomster.

1850,-

Von Buhl Riesling Brut
Kremet og saftig, preg av eple, sitrus og nøtt, innslag av kjeks og mineraler, god lengde. Fokusert og fi nt sammensatt aroma 
preget av gult eple, blomst, nøtt og kjeks.

790,-

Primoris Champagne
Fruktig og balansert. Innslag av gule og eksotiske frukter. Kremet med preg av nøtter og frukter.

999,-

ITALIA GL/FL

Mionetto Treviso Prosecco Extra Dry
Ren og umiddelbar stil, streif av eple og sitrus, perlende. Lett aromatisk med streif av eple og sitrus.

595,-

Mionetto Treviso Prosecco Brut
Ren og aromatisk, preg av pære, eple og sitrus, hint av urter. Ung, fruktig og umiddelbar, preg av pære og sitrus.

95,-/545,-

Mionetto Rosé Extra Dry
Fruktig og umiddelbar, preg av røde bær, litt drops og urter. Litt dropsaktig aroma med innslag av røde bær, pære og urter.

595,-

Oddero Moscato di Asti
Fruktig anslag, god syre, frisk og god med fi nt skum, moden god fruktighet, tørker godt utover. 
Søtlig duft, lett syltet frukt, blomster.

575,-

Italian Spritz
Fruktig og rund smak av appelsin. Let krydret preg. Fruktig aroma av appelsin og krydder

565,-

Intrigante Tradizione Zanasi
Saftig og fruktig, preg av røde bær, sitrus og urter. Ung og litt dropsaktig aroma preget av røde bær og urter.

575,-

SPANIA GL/FL

Castellblanc Organic Brut Nature
Kremet og saftig, preg av eple og sitrus, innslag av kjeks i ettersmaken. Aroma preget av sitrus, eple og urter, innslag av kjeks.

90,-/515,-

ØVRIGE LAND GL/FL

Luis Pato Touriga Nacional Rosé
Veldig tiltalende i sin friskhet og sin ungdommelighet. Litt kort, det er det eneste som trekker ned. Et veldig godt  
billig alternativ til rosé-champagne. Markjordbær og frisk litt umoden solbær.

625,-

FRANKRIKE GL/FL

Krug Brut Grand Cuvee
Hasselnøtt, nugat, sitrus frukter, mandler, honning og brioche. Blomster, modne tørkede frukter, marsipan, 
ingefærbrød og sitrus.

2100,-

Cremant de Bourgogne
-

680,-

Dom Perignon Rose
-

4000,-

Nathalie Falmet Champagne Brut
Frisk og tydelig mineralsk, grønne epler og god struktur. Lang ettersmak. Preg av nyknust rød frukt, fl oral anis og kjeks.

1180,-

A. Margaine Rosé Champagne
Frisk og saftig, god fruktintensitet med preg av røde bær. Ren og intens nese av ung rød frukt og hint av urter.

855,-

Michel Genet Millesme Blanc de Blancs
Kremet med preg av eple og sitrus, ettersmak med god lengde og streif av kjeks. Aroma med fokusert preg av eple, blomst og 
sitrus, innslag av kjeks og mineraler.

1195,-

Taittinger Nocturne
Kremet mousse, søtlig og moden bærfrukt. Blomster, gule fersken og tørket aprikos.

1050,-

Taittinger Brut Reserva 6L
Rik og lang. Røde epler, toast og sitrus, hint av mineraler.

9000,-

Taittinger Brut 0,75
Rik og lang. Røde epler, toast og sitrus, hint av mineraler.

995,-

Taittinger Comtes 2005
Frisk, elegant og rik fi nesse. Lang ettersmak med god konsentrasjon. Kompleks aroma. Innslag av sitrus, hvit frukt og hvite 
blomster. Tydelig mineralitet.

2795,-

Taittinger Nocturne Rosè
Søte røde bær, eple og sitrus. Røde bær, eple, sitrus og brøddeig.

1095,-

Taittinger Brut 9L
Rik og lang. Røde epler, toast og sitrus, hint av mineraler.

13000,-

Lanson Black 0,75
Frisk, fruktig og middels fyldig med lang ettersmak. Aroma av modne epler, sitrus og toast.

950,-

Lanson White 0,75
Frisk og mineralsk med toner av hvite blomster og frukt. Pære og hvite blomster.

950,-

Taittinger Prestige Rosè
Balansert, ren og elegant med innslag av ferske røde bær. God mousse med lang avslutning. 
Frisk duft av bringebær, kirsebær og solbær.

1100,-

Taittinger Millesime 2012
Frisk med toner av honning og gul frukt. Lang ettersmak. Rik og fruktig, innslag av pære, gule plommer, brioche og mineraler.

1300,-

Lanson Rose 0,75l
Frisk og balansert med delikat ettersmak. Aromatisk duft av blomster og røde bær.

950,-

Lanson Black 1,5l
Frisk, fruktig og middels fyldig med lang ettersmak. Aroma av modne epler, sitrus og toast.

1850,-

MUSSERENDE



RØDVIN GL/FL

Louis Jadot Beaujolais Villages 2018
Saftig anslag med fi n fruktkonsentrasjon og fruktkarakter som på nesen med søte, røde bær. Frisk og aromatisk nese med 
markjordbær, bjørnebær og kirsebær.

595,-

Louis Jadot Bourgogne Couvent Des Jacobins Rouge
Saftig og elegant anslag med fruktkarakter, bra balanse, fi n tanninstruktur og noe fat. Fruktig med søte, modne bringebær, 
orientalsk treverk samt hint av fat.

650,-

Ogier Bois De Pied Regal C-D-P
Mye plommer i starten, ganske moden frukt, ok syre, sitter bra. Noe eik over moden rød og mørkere frukt, trrevirke.

690,-

HVITVIN GL/FL

William Fevre Chablis Domaine
Mineraler, sitrus med middels fylde og god syre. Sitrus, hvit fersken og mineraler.

650,-

William Fevre Saint Bris
Ung of fruktig med hint av sitrus, urter og gule epler. Lett tropiske aromaer av stikkelsbær, urter og blomster.

650,-

Niepoort Tawny The Senior
Balansert og fi n sødme på smak med en begynnende moden frukt og en trepreget fi nish. Lett tørr utgang. Dufter av lær, søtt 
treverk og plommer. 

725,-

Kiralyudvar Cuvee Ilona
Dyp og konsentrert. Moden sitrusfrukt, honning og mineraler. Frisk og lang. Intens av sitrusfrukter, honning og mineraler.

760,-

Brachetto d ácqui La Gironda
Frisk, lett perlende, fruktig avslutning. Blomster, lime og bringebær.

495,-

Ameal Special Harvest
Søt, balansert syrlighet, lang og kompleks avslutning. Appelsinskall, tre, honning og fl oral.

495,-

Valdivia Dorius Sherry
Good body, fresh, concentrated and balance. Dried fruit, wood oil and salt sea on the palate, nuts, ripe apples.

695,-

Casa Santa Eufemia Port 30 year
Fint preg av tørket frukt, sitrus og nøtt. Lang ettersmak med hint av tannin. Sval og kompleks aroma preget av tørket frukt og 
sitrus over nøtt og krydder.

895,-

Nieport Late bottled Vintage
Konsentrert og fi nt nyansert, preg av mørke bær, urter, sjokolade og fat, lang ettersmak. Sval aroma preget av mørke bær, litt 
tørket frukt, urter og nøtt, innslag av sjokolade og fat.

570,-

Saracco
Ung og aromatisk, preg av drue, sitrus og litt blomst. Fruktig aroma preget av drue, blomst, sitrus, eple og litt mandel.

575,-

Manzilla la Cona
Friskt, saftig og fruktig anslag, strammer seg inn mot en behagelig tørrhet, men mangler noe fl orpreg. Fruktig (tørket frukt, 
melon) nese med innslag av nøtter og fat.

999,-

Acinatico Recioto Della Valpolicella
Søt, saftig og konsentrert på smak med en lekker balanse. En av de aller beste reciotoene år ut og år inn. Dufter av te, tørket 
frukt, moreller og plommer.

690,-

Velenosi Querciantica Visciole
Søt, intens og lang kirsebærettersmak. Kirsebær, blåbær, jordbær, lakris.

690,-

Geil Rieslaner Beerenauslese
Søt, konsentrert og limepreget frukt med tydelig fl orale toner. Lang. Ren, god intensitet av lime, honning og blomster. 
Tydelig botrytispreg.

560,-

Bersani Recioto della Valpolicella
The sugars are not high, leaving a long aftertaste of fruits of the forest, chocolate and liquorice. It goes well with cakes and jam 
tarts. Notes of plum, cherry and raspberry to hints of vanilla spice, hay and cocoa.

690,-

Alambre
Godt utviklet, sammensatt preg av tørket frukt, karamell. Innslag av nøtter. Intens og rik aroma av appelsin, aprikos og karamell.

855,-

Abafado Molecular
Rik og søtlig på smak med en lett tørr fi nish. Dufter av tørkede aprikoser og gule epler.

699,-

FRANKRIKE GL/FL

David Sautereau Sanserre 599,-

David Sautereau Sanserre MGN 1600,-

NEW ZEALAND GL/FL

Mud House Rose
Tropiske frukter, frisk og fruktig avslutning. Friske blomsteraromaer med hint av fruktige bær og krydder.

115,-/545,-

ROSEVIN DESSERTVIN

OWNER`S CHOICE


