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DESSERTVINE
FRANKRIG
CHÂTEAU MARTILLAC
Chateau Loupiac-Gaudiet, Bordeaux, Monbazillac/Loupiac
Intens, frisk og sødmefyldt duft med toner af honning, urte og 
orange, tilsat et meget let stref af marcipan. Smagen er fed 
og flot afbalanceret af den underliggende syre .............................. 315,-

CHÂTEAU PIAUT
Bordeaux, Sauternes/Barsac
Duften har toner af eksotiske frugter og krydderier. 
Smagen er fyldig og sød med en meget diskret syre ...................... 372,-

BANYULS ROUGE
Gérard Bertrand, Banyuls
Duften har toner af vilde bær og mokka. Smagen er præget 
af en vis kølighed samt masser af tørstoffer fra estraktionen. 
Elegant med vedvarende eftersmag. .............................................. 405,-

ITALIEN
BRACHETTO D´ACQUI
Fiocco di Vite, Piemonte, Italien
Brachetto-druen er en af de lidt mindre kendte druer, som kommer 
fra Piemonte. Den er eminent i produktionen af meget aromatiske, 
sødmefulde rødvine med noter af blomster og frugt. Sådan er 
Brachetto d’Acqui, hvor du finder strejf af rabarber og jordbær....295,-

PORTVINE
PORTUGAL
GRAHAM’S SIX GRAPES
W.&J. Graham & Co., Douro
Fantastisk fyldig og delikat vin, produceret samme sted som 
Grahams Vintage Port, hvorfor stilen ligger meget tæt op ad Vintage 
Port. Den er dog, som følge af længere lagring på egefade, noget
blidere. Dens fantastiske rige, frugtagtige stil gør den til en
karakteristisk og tiltrækkende portvin. ........................................... 395,-

GRAHAM’S NATURA RESERVE PORT
W.&J. Graham & Co., Douro
Flot og mørkerød farve i glasset. Duft med en frisk og floral aroma, 
som følges op med en fyldig, sødmefuld smagspalette med 
toner af kirsebær, krydderurter, peber og brombær ........................510,-

Vejlsøhus
Hotel & Konferencecenter
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CHAMPAGNE
FRANKRIG
CHAMPAGNE LANCELOT ROYER,  
CUVEE RESERVE RR, NON VINTAGE
Earl Champagne P. Lancelot Royer
Duften er yderst elegant med toner af ferskner, grønne æbler, 
citrus og lime. Elegancen fortsætter i smagen, som har en
lang eftersmag med en let mineralitet i sin afslutning. ................... 655,-

DEUTZ BRUT CLASSIC
Champagne Deutz, Champagne
Frisk og blomsteragtig duft med mandelaroma. 
Ren og rig smag, smuk fylde, krop, finesse og cremet smag. 
Ekstremt elegant finish, som fuldendes af en let perlen. .................915,-

DEUTZ ROSE, NON VINTAGE
Champagne Deutz, Champagne
Frisk lyserød med pink nuancer. Indsmigrende og vinøs duft af 
kirsebær, brombær, granatæbler og ribs. Smagen er kompleks
og kraftfuld, men alligevel utrolig fin og nuanceret med 
inciterende nuancer af friske jordbær og stikkelsbær ..................... 995,-
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RØDVINE
USA
FESS PARKER ZINFANDEL
Fess Parker Winery, Californien, USA
Rig aroma af mørk frugt og skovbund, som baner vejen for 
blommer, krydderier og chokolade. Denne vin er indbegrebet 
af klassisk amerikansk Zinfandel .................................................... 385,-

CHILE
MAX RESERVA PINOT NOIR
Vina Errazuriz, Casablanca Valley
Duften er fyldt med blide nuancer af roser, jordbær, trøfler 
og jordbund, tilsat lette toner fra fadets ristning. 
Smagen er fyldt med bær og søde krydderier samt en let syre. ..... 375,-

SPANIEN
LA MONTESA
Alvaro Palacios, Rioja,
Duften har en let sødme med mørke kirsebær og krydderurter. 
Smagen er behagelig frisk og imødekommende med en 
silkeblød eftersmag. ....................................................................... 385,-

AUSTRALIEN
WOODCUTTERS SHIRAZ
Torbreck Vintners, Barossa Valley
Duften er sødmefyldt med elementer af brombær og kirsebær. 
Smagen er fyldig, stilren.Lang og intens eftersmag. ...................... 565,-DER ER ALTID EN ANLEDNING TIL BOBLER
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ROSÉVINE
FRANKRIG
DÉCORÉ ROSÉ
Producteurs Plaimont, Côtes de Gascogne
Duft med noter af hindbær og brombær og nuancer af tropisk frugt 
og grapefrugt. Cabernet Sauvignon-druen skinner tydeligt igennem 
med det typiske hint af solbær. En forfriskende og fyldig rosé 
med en lækker sødmefuld eftersmag af jordbær. ........................... 325,-

LE ROSE MALBEC DU PRINCE, AOP
Château de Cayx, Sydfrankrig
Vinen er behagelig og frisk med en let aroma af jordbær og 
hindbær og en fin, afbalanceret syre. ............................................. 385,-

GRANDE COURTADE ROSÉ, IGP
Famille Fabre, Pays d´Oc
En virkelig flot og frisk rose med hint af vilde jordbær 
i aromaen og en sprød og frugtig mundfylde... .............................. 305,-

SANCERRE ROSE, AOP, DOM.DE LA GARENNE
Dom.De La Garenne, Reverdy, Loire
Lys og let laksefarvet, frisk og frugtig rosé. Røde frugter og bær 
på tungen og en lille smule krydderier gør hele billedet til 
en rigtig nydelsesfuld oplevelse... ................................................... 395,-

MINUTY PRESTIGE ROSÉ, AOP
Château Minuty, Sydfrankrig
Lysende og let rosé, som på fineste vis stråler med intense aromaer 
af citrusfrugt, melon og hvide blomster. Samtidig er den virkelig 
blød på tungen med friske nuancer, som letter vinen med hint 
af citrus, røde frugter og en behagelig mineralitet.... ..................... 595,-

M DE MINUTY ROSÉ, AOP
Château Minuty, Sydfrankrig
Super harmonisk rosé, hvor fersken og kandiseret appelsin forkæler 
dig i en rund og sprød vinoplevelse. Den lyse og lette rosé lokker dig 
nærmere med en smule ribs og appelsin, mens en fin, behagelig, 
forfriskende syre balancerer vinens runde præg...... ....................... 465,-
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HVIDVINE
FRANKRIG
POUILLY FUME VILLA PAULUS
Domaine J.M.Masson-Blondelet, Loire, Pouilly-Fumé
En duft af grape, pære, æble og fersken nærmest vælter op af 
glasset. Smagen er frisk med flot nerve og struktureret syre ..........510,-

SAUVIGNON BLANC
Eric Louis SARL, Loire
Duften er yderst klassisk med toner af stikkelsbær, grønne æbler, 
nyslået græs og citrusfrugt. Smagen er forfriskende med en 
flot høj syre samt en let mineralitet. ................................................. 335,-

LA CIGARALLE BLANC, AOP
Château de Cayx, Cahors
Kompleks og meget udtryksfuld aroma med lyse og eksotiske frugter. 
Fyldig med lettere, smørfede indtryk og en skøn, mineralsk bund 
og flot frisked. Ideel som aperitif og til skaldyr .............................. 445,-

LAFORET BLANC
Joseph Drouhin, Bourgogne
Denne vin er med sin rene frugtagtige stil og fyldige, altid 
balancerede smag et perfekt eksempel på den stil, der 
kendetegner god hvid Bourgogne .................................................. 375,-

MEYER-FONNÉ PINOT BLANC VIEILLES VIGNES
Felix Meyer, Alsace
År efter år en fantastisk vin. 
Fyldig og frisk med noter af frugt, honning og røg ......................... 325,-

SANCERRE LES BOUFFANTS
Dom.De La Garenne, Reverdy, Loire, Sancerre
Typisk, meget livfuld Sauvignon Blanc. Frugtrig og frisk med 
en underfundig flintestensagtig duft og en liflig smag af 
friske stikkelsbær og æbler/pærer .................................................. 455,-

CHÂTEAU DE LA GRAVE GRAINS FINS, AOP
Château de la Grave, Bordeaux
Korngylden farve og med en forfinet og kompleks aroma af 
eksotiske frugter, citron, akacieblomster, krydderier og egetræ. 
På tungen, et frugtigt indtryk af en rund og fyldig, faktisk fed, 
vinoplevelse, der bliver balanceret med en naturlig syre. ............... 385,-

PORTUGAL
FLORÃO BRANCO, VINHO REGIONAL ALENTEJANO
Quinta da Fonte, Alentejo
Lækker og frisk aroma af frugt, ikke mindst ananas og abrikos, 
som kilder rigtigt i næsen. Sprød syre på tungen, som fremhæver 
en fin mineralitet. Fyldig på tungen med en flot balance med 
vinens levende karaktere og præcise syre. ......................................315,-

ALVARINHO, D.O.C.
Soalheiro, Vinho Verde
Sommerlig, lys og citrongul farve i glasset. 
Frisk og elegant aroma og med intense præg af tropefrugter 
på tungen, mineralske noter, der balancerer perfekt med syren 
og moderat alkoholindhold............................................................. 385,-
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HVIDVINE
ØSTRIG
GRÜNER VELTLINER, URBAN
Dominique Stagård, Kremstal
Duft af gule æbler, modne pærer, lidt citrus og mineralske toner. 
Vinen er ren og tør, men spiller samtidig på sit lille sødmefulde 
touch, der bakkes flot op af en forfriskende frugtsyre. 
En livlig og spændende vin, som charmerer fra først glas .............. 345,-

TYSKLAND
HAART MOSEL RIESLING, QBA
Weingut Reinhold Haart, Mosel
Duften har toner af fersken, æble og mineraler. Smagen er 
tør med en sprød syre, som giver vinen en fin friskhed .................. 335,-

WÜRZBURGER SILVANER, ORTSWEIN
Juliusspital-Weingut, Franken
Flot duft af citrusfrugter og mineraler, der følges op af en fast, 
velafbalanceret og tør smag. .......................................................... 395,-

ITALIEN
PINOT GRIGIO TERRAZZE DELLA LUNA, D.O.C.
Terrazze Della Luna, Trentino
Sommerlig, let og åben med fine indtryk af friske pærer i 
aromaen. En dejlig frisk syre med saftige citrus-, pære- og 
blomsteraromaer, kombineret med en flot og fyldig krop 
og en skøn, sødme, som balancerer det hele. 
Vinen rundes af meden passende tør eftersmag. ........................... 335,-

USA
BADGER MOUNTAIN RIESLING ORGANIC
Badger Mountain Vineyard, Columbia Valley
Pære, abrikos og fersken gør sig til i en nuanceret aroma, 
hvor små strejf af grannåle også slutter sig til. 
Masser af frugt, citronskal, mandariner og en levende syre 
gør vinen til et yderst behageligt bekendtskab... ............................. 360,-

AUSTRALIEN
DALRYMPLE VINEYARDS  
THE CAVE BLOCK CHARDONNAY
Dalrymple Vineyards
Noter af modne nektariner, fersken og appelsin, som 
komplementerer det fine præg af citrus, som vinen også har. 
Rig på tekstur og blød mundfylde med frugtige noter, 
som også er findes i mængdemål i den rige aroma. ....................... 565,-

NEW ZEALAND
SAUVIGNON BLANC MOMO
Seresin Estate, Marlborough
Duften har indsmigrende nuancer af citrus, tranebær og 
tropisk frugt. Smagen er fyldig med en ren eftersmag, 
der smukt afbalanceres af vinens syre. ........................................... 355,-
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RØDVINE
FRANKRIG
LAFORÊT ROUGE, AOP
Maison Joseph Drouhin
Meget smuk og meget typisk glansfuld fløjlsrød farve. Duften er 
imødekommende, intens og giver mindelser om skovens bær. 
Smagen er fyldig, blød, uden på nogen måde at være tung .......... 385,-

CHOREY-LES-BEAUNE
Joseph Drouhin, Bourgogne, Côte de Beaune
Intens, frugtig aroma. Fyldig og elegant med en eftersmag 
af solbærmarmelade... ...................................................................... 594,-

FLEURIE, HOSPICE DE BELLEVILLE
Joseph Drouhin, Bourgogne, Beaujolais
Charmerende og delikat, klar og levende. Lys, hindbæragtig farve. 
Aroma af syren, violer og stikkelsbær. Blød og behagelig i munden. 
Lang eftersmag, hvor noterne fra aromaen varer ved og ved. ....... 399,-

CÔTES DU RHONE VILLAGE, VALRÉAS - ØKOLOGISK
Domaine du Seminaire, Rhône, Côtes-du-Rhône Villages
Modne hindbær, boysenbær, krydderier og mineraler samt lette 
toner af lakrids. Smagen er fyldig med en god syre, som bringer 
balance i vinen og fremhæver den umiddelbare frugt .................... 355,-

CHÂTEAUNEUF DU PAPE
Domaine La Consonniere, Rhône, Châteauneuf-du-Pape
En rustik og autentisk vin, som imponerer med sin balance 
mellem kirsebær og behagelige noter af peber, som munder 
ud i en lang, nuanceret og behagelig eftersmag. ........................1.285,-

ITAL IEN
CHIANTI RUFINA
Frascole soc.agr., Toscana, Chianti Rufina
Modne solbær og et let krydret indtryk. De frugtige aromaer 
går igen på tungen, hvor vinen giver mindelser om saftige, 
blå blommer og nelliker. Balanceres med bløde tanniner ............... 395,-

VALPOLICELLA, CLASSICO
Guerrieri-Rizzardi, Veneto, Valpolicella
Frisk og charmerende rødvin med en tør og harmonisk smag ........ 385,-

POJEGA RIPASSO, CLASSICO SUPERIORE
Guerrieri-Rizzardi, Veneto, Valpolicella
Flot granatrød farve. Intens, bæragtig drueduft, der følges op 
af en karakterrig og frugtintens tør smag ...................................... 365,-

RIZZARDI 3 CRU AMARONE, CLASSICO
Guerrieri-Rizzardi, Veneto, Valpolicella
Nuancer af kirsebær, rosiner, svesker og krydderier i duften, 
tilsat lette noter af fad. Smagen er fyldig og tæt med intensitet 
og den for Amarone så karakteristiske diskrete sødme .................. 595,-

BAROLO, D.O.C.G.
2016 Barolo, D.O.C.G.
Granatæblerød i farven og med en kompleks og fyldrig aroma
af rosenblade, røde frugter og krydrede noter. Fyldig på tungen 
og med fine, velbalancerede og bløde tanniner...............................615,-


