RØDVIN
FR ANKRIKE

GL/FL

Domaine Bouchard Pinot Noir Reserve

699,-

En perfekt kombinasjon av frukt og tanniner. Duft av små modne røde frukter (kirsebær, bringebær, rips).

Gabriel Meﬀre Crozes Hermitage ”Saint-Pierre”

649,-

Bløt. Friske toner av stuede, mørke frukter. Krydret ettersmak. Undertoner av lakris og ﬁoler.

Mercurey Domaine Michele Juillot

610,-

Balansert, med saftig bærfrukt, god kompleksitet og lang avslutning. Fruktig med preg av rød og mørk bærfrukt.

Nuits st Georges 1er Cru Clos Saint Marc

1595,-

Godt integrerte myke tanniner. Kompleks avslutning. Ren, små mørke bær, solbær, bjørnebær og krydder.

Chateau Saint Pierre de Corbian

1100,-

Konsentrert med modne tanniner og ung dyp frukt. Lang ettersmak. Dyp og intens nese av mørke bær, snev plomme og solbær.

La Tannerie

590,-

Kompleks og rik smak som følger nesen. Balansert med god lengde og struktur. Aroma av mørke bær, kakao,
pepper med ﬂorale og animalske toner.

Vieux Chateau Certan Pomerol

1900,-

–

Chateau la Fleur Morange 2003

1900,-

Frisk, ung frukt og faste modne tanniner, lang ettersmak. God intensitet av mørke bær, plomme og tobakk.

Jouvet Cornas Francois Villard

999,-

Ung, konsentrert og kompleks. Lang, fast ettersmak. Mørke bær og animalske undertoner.

Chateau Cissac 2015 MGN

1400,-

Noe utviklet, fast og balansert smak av solbær, kirsebær, vanilje og tobakk. Ren duft av mørke bær, sedertre og lakris.

Chateau Cissac 2015

115,-/575,-

God konsentrasjon med preg av mørke bær og krydder. Mørke skogsbær, krydder og lær, hint av blomst.

Rully 1er Cru ”Champs Cloux”

GL/FL

Réva Barbera d’Alba Superiore

695,-

Konsentrert preg av sursøte bær med hint av tobakk, lang ettersmak. Aroma preget av sursøte røde og mørke bær,
litt tobakk, lakris og treverk.

Borgogno Langhe Rosso Pinin

545,-

Frisk, fruktig og balansert, lang avslutning. Fruktig og ﬂoral med toner av mørke bær.

4500,-

Borgogno Barolo Riserva 1982

Korrekt og typeriktig Barolo med god lengde. Herlig aroma med elementer av trøﬀel, sopp, krydder og lær.

725,-

Paolo Scavino Barbera d’Alba

Fint preg av modne plommer, mørke bær. Fast og saftig ettersmak. Duft og smak av røde bær, plommer og solbær,
samt hint av roseblader.

Allegrini Valpolicella Classico

115,-/550,-

Ung og fruktig, preg av sUng og fruktig, preg av saftige røde bær og urter, hint av bittert i ettersmaken.
Fruktig aroma med ﬁnt preg av røde kirsebær og grønne urter.

Zenato Amarone della Valpolicella Classico Riserva
Allegrini Amarone della Valpolicella Classico

2100,-

1700,-

Kompleks med god konsentrasjon, ﬁn balanse og preg av kirsebær og sjokolade. Komplekse aromaer av tørket frukt og krydder
med hint av anis og fennikel.

Corte Giara Ripasso

620,-

Bløt og ørlite sødmefull, preg av saftige bær, tørket frukt og fat, svakt bitter ettersmak. Sval aroma preget av røde bær og tørket
frukt, innslag av krydder, vanilje og fat.

850,-

Noe utviklet, fast og balansert smak av solbær, kirsebær, vanilje og tobakk. Ren duft av mørke bær, sedertre og lakris.

Le Pigeonnier Cotes Du Rhone

ITALIA

799,-

Tørr, god konsentrasjon med modne tanniner og frukt av røde bær, ﬂoral, god lengde. Ren, god intensitet av unge røde bær, ﬂoral.

La Gena Barbera D’Asti

565,-

Lang fruktdreven avslutning, modne tanniner. God intensitet av ung frukt med tydelig preg av mørke bær.

Bevicisu MGN

830,-

Frisk og saftig med middels snerp, god konsentrasjon og fylde. Aroma av rød frukt i retning morell, noe krydder og lakris.

La Lippa Gironda

550,-

Smak preget av mørke bær og urter, hint av bittert i ettersmaken. Aroma med preg av modne mørke bær,
innslag av urter og litt røyk.

Ebbio Fontanafredda
ITALIA
Ricossa Barbaresco

GL /FL
625,-

Fyldig og balansert med en tydelig og lang avslutning. Aroma av lakris, kaﬀe, krydder og vanilje med hint av jordtoner.

Ricossa Barolo

695,-

Balansert og strukturert med slepne tanniner. Duft av krydder, lakris, røde frukter og karamell.

Ricossa Barbera d’Asti

110,-/495,-

Rik, fyldig, balansert, lang ettersmak. Frisk, ren duft av modne kirsebær.

565,-

Frisk og preget av røde bær, blomst og tjære. Fast ettersmak med god lengde. Aroma preget av røde bær, svale urter og blomst,
innslag av lakris, tjære og fat.

Le Volte Dell Ornellaia

750,-

Balansert og frisk vin med myke tanniner og lang ettersmak. Elegant aroma preget av modne bær, krydder og lær.

Vignamaggio Terre Di Prenzano Chianti

550,-

RØDVIN
SPANIA

GL/FL

Ramon Bilbao Edición Limitada

129,-/645,-

NEW ZEAL AND

Saftig ﬁn frukt som følger nesen, god fylde og integrerte tanniner. Mørke røde bær, plommer og morell med streif av fat.

745,-

Roda Reserva
Myke tanniner, fruktig avslutning. Rød frukt, noe vanilje.

695,-

Mas Irene 2012

Lett strukturerte tanniner på smak med en tørr utgang og lett saftig sødmefull frukt. Moden frukt på duft med innslag av lær.

Vina Tondonia Reserva

1300,-

Fint utviklet, konsentrert preg av moden og tørket frukt, lær, urter og fat, god lengde. Kompleks aroma preget av røde og mørke
bær, tørket frukt, lær, kjøtt og dill over integrert fat.

Castillo Tempranillo

Te Mata Merlot/Cabernet

GL/FL
565,-

Ung og lett sødmefull, preg av mørke bær og plommer, hint av svale urter og fat. Aroma med ﬁnt preg av røde og mørke bær,
plommer, over fat med vanilje.

Te Mata Coleraine

850,-

God konsentrasjon, snerp og frukt, noe utviklet med komplekse aromaer. Lang. Mørke skogsbær, noe utviklet aroma, fatpreg.

Te Mata Bullnose

815,-

Rich ﬂavours of plum, raspberry & blackberry, with a velvety texture. Distinct ﬂoral & spice aromas.

Mud House Pinot Noir

650,-

Middels fylde med smak av mørke bær og noe urter og vanilje. Aroma av solbær med hint av krydder og mokka.

105,-/485,-

Smak av røde frukter. Vinen er rund og balansert med god struktur, bløte tanniner og en lang ﬁnish.
Duft av modne røde frukter med hint av anis og krydder.

Marquès de Cáceres Excellens

575,-

Ren, rik og velsmakende med modne tanniner og god lengde. Frisk og fruktig aroma med elementer av bringebær og jordbær
med innslag av krydder.

ØVRIGE L AND
Luis Pato Vinhas Barossa

GL/FL
595,-

Very elegant, supple and ﬁne. Sweet and juicy with lovely red cherry fruit and a bit of spice. There’s a silky texture with a bit of
tannic grip, and smooth pure fruit. Very juicy and lively.

Luis Pato Quinta do Ribeirinho
USA

GL /FL

Tyler Santa Barbara County Pinot Noir

745,-

Saftig og nyansert stil, preg av røde bær og urter, ettersmak med god lengde. Sval aroma av røde bær, blomst og urter
over integrert fat.

Crave Vinyards Pinot Noir 2013

630,-

Balansert med friske frukter og myke tanniner. Friske aromaer av kirsebær, solbær og mørke skogsbær.

630,-

Gnarly Head Petite Sirah

Smak av kirsebær, mandler og toast med blåbær og plomme i avslutningen. Aromaer av kirsebær, mandler og toast.

575,-

Gnarly Head Old vine Zinfandel

Fyldig og rik med god syre og varm, tørr avslutning. Fruktig med innslag av fat, bjørnebær, blåbær, mynte, sjokolade og vanilje.

SØR AFRIK A

GL/FL

De Wetshof, Nature in Concert, DDW, Pinot Noir

990,-

Fruktig med kirsebær, solbær og myke tanniner. Fruktig med masse kirsebær og solbærtoner.

Fyldig, kraftig med faste tanniner og en balanserende syre.

1245,-

