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600,-
Tilbud 6 fl.

SPAR I ALT 
294,-

600,-
Tilbud 6 fl.

SPAR I ALT 
594,-

ITALIEN
2019 CHIANTI CLASSICO RISERVA
BORGO SCOPETO, TOSCANA

Chianti Classico Riserva er meget intens i farven og viser tunge 
gardiner (viskositet) på glasset. Duften er meget delikat med to-
ner af kirsebær, blommer og solbær samt spændende nuancer af 
mocca, bitter chokolade og lakrids. Smagen er fyldig og krydret 
med en velouragtig karakter, som pakker tanninen utrolig godt ind. 

Topklassse Chianti Classico Riserva-vin til yderst favorabel pris!

Normalpris pr. fl. 199,-

2 FLASKER FOR 250 KR. SPAR 148 KR.

FRANKRIG
2018 HAUT-MÉDOC, JEAN-BAPTISTE AUDY
BORDEAUX

Klassisk og fejende flot Haut-Médoc fra et enkelt jordstykke i St. 
Seurin de Cadourne, nord for St. Estèphe. Moden, tæt og fyldig 
med underliggende krydrede smagsnoter. De 12 måneder på fad 
giver stor smagsdybde og kompleksitet til vinen. Behagelig frugt-
friskhed, der opvejes elegant af de afrundende tanniner. Eftersma-
gen er afrundet, kompleks og nuanceret med flot fylde. 

Vinen vil vise endnu mere skønhed, hvis den dekanteres en halv 
time, før den skal nydes. Nyd den med fordel af større vinglas. 
En forrygende Haut-Médoc, der smager skønt nu, men som med 
fordel også kan gemmes helt til 2028.

Normalpris pr. fl. 149,-

2 FLASKER FOR 250 KR. SPAR 48 KR.



TYSKLAND
2021 RIESLING
WEINGUT GEILS, RHEINHESSEN

Tør, sprød og raffineret Riesling fra udvalgte par-
celler ved Frauenberg og Dalsheimer i Rheinhes-
sen. Et skole-eksempel på en tørrere, tysk Ries-
ling, hvor den kalkholdige jordbund giver en flot 
stringent eftersmag.

Den tørre, elegante og blomstrende Riesling-smag 
vil matche hvide fiskeretter (også gerne sushi), 
thai-retter, muslinger og lyst magert kød.

Normalpris pr. fl. 149,-

TYSKLAND
2018 SPÄTBURGUNDER
WEINGUT GEILS, RHEINHESSEN

Yderst delikat, feminin og kompleks Spätburgun-
der, hvor det tempererede klima i Rheinhessen 
giver optimale forhold for druen.

De 12 måneders lagring på store træfade giver en 
velafbalanceret og charmerende eftersmag. Bur-
gundisk i stilen og med perfekt balance i duft og 
smag.

Normalpris pr. fl. 149,-

TYSKLAND
2020 GRAUER BURGUNDER
WEINGUT GEILS, RHEINHESSEN

Aromatisk, forfinet, og bragende flot vinificeret 
Grauer Burgunder, hvor den kalkholdige jord giver 
en fin og delikat renhed til vinen. Florale/blomster-
lige noter der harmonerer flot med honning- og 
viol-noterne i vinen.

Nyd den gerne til thai-retter eller blot et godt glas 
i godt selskab. 

Normalpris pr. fl. 149,-

TYSKLAND
2019 “HOCHZEIT” RIESLING
WEINGUT GEILS, RHEINHESSEN

Den dybe, fyldige og æteriske duft giver nu-
ancer af modne abrikoser, mirabeller, mango 
og grape samt fede urtetoner i baggrunden. 
Smagen er kødfuld, mineralsk og velourag-
tig, men udvikler sig hurtigt mod friskere 
toner af citrus, lindeblomt og en smule myn-
te. Det er koncentrationen og mineraliteten, 
som vinder til sidst. En stor Riesling!

Normalpris pr. fl. 350,-

TYSKLAND
2019 FRÜHWERK SPÄTBURGUNDER
WEINGUT GEILS, RHEINHESSEN

Smagen er forbavsende kraftig, med lækre, 
saftige og krydrede nuancer og en minera-
litet, som giver en god finish. Træet er flot 
integreret i frugten og giver kun mere fedme 
og kompleksitet. Perfekt til gris, kalv, and, 
fuglevildt samt til fyldige pastaretter og ost-
gratinerede retter.

Normalpris pr. fl. 299,-

TYSKLAND
2021 CHARDONNAY
WEINGUT GEILS, RHEINHESSEN

Fejende flot fadgæret Chardonnay, hvor smags-
indtryk af melon, honning og hvide blomster præ-
ger smagsindtrykket.

Vinen har en elegant harmoni og behagelig fedme 
der vil matche retter med federe fiskeretter, salater, 
og lyse magre retter af gris.

Normalpris pr. fl. 149,-

6 FLASKER KUN 600,-
SPAR 294,-

FANTASTISKE TYSKE TILBUD

399,-
Frit valg 2 fl.

SPAR OP TIL
301,-



TA’ 6 FLASKER FOR 600,-
SPAR 174,-

NÅR DET SKAL VÆRE 
RIGTIG GODT...

CHILE
2021 CHARDONNAY RESERVA
MONTES WINES, VALLE CENTRAL

En fyldig og klassisk Chardonnay Reserva fra 
Montes, der i den grad har været ’First Mover’ 
i Chile.

Flot dybde og fedme. Duften byder på noter af 
ananas, mango og grape. Smagen er elegant 
og cremet med en flot frugt samt et strejf af va-
nilje. En yderst vellavet Chardonnay.

Normalpris pr. fl. 129,-

CHILE
2021 SAUVIGNON BLANC RESERVA 
MONTES WINES

I glasset er vinen gylden med et grønt skær. 
Duften er intens og ren, med Sauvignon Blan-
cs klassiske toner: Nyslået græs, hyld, grape, 
ananas, grøn peber og citrusfrugt. Sprødheden 
og nerven fortsætter i smagen, og vinen slutter 
tør, charmerende og mineralsk. Den er ren hele 
vejen igennem.

Server den til grønsagsretter, sushi, skaldyr, 
fisk, kylling eller pasta.

Normalpris pr. fl. 129,-

CHILE
2021 CABERNET SAUVIGNON RESERVA
MONTES WINES, VALLE CENTRAL

Cabernet Sauvignon Reserva er et oplagt valg, 
hvis du har udfordringer med garvesyre - for 
den indeholder næsten ikke noget!

45% af vinen modnes i 8 måneder på egefad, 
som giver kompleksitet og smagsdybde. I duf-
ten finder du solbær, blåbær, violer og vanilje. 
Smagen er præget af hindbær, kirsebær og 
solbær. 

Normalpris pr. fl. 129,-

ARGENTINA
2020 MALBEC ESTATE, KAIKEN
MENDOZA

Som skabt til et godt stykke oksekød eller andre, 
intens-smagende retter. Sprød frugtaroma med 
nuancer af blommer, brombær, roser og hyben. 
I smagen er vinen kødfuld og struktureret med 
en god friskhed og frugtsødme. Eftersmagen er 
lang og byder på lækre indtryk af chokolade og 
mocca.

Nyd vinen af mellemstore glas.

Normalpris pr. fl. 129,-

USA
2018 CABERNET SAUVIGNON RESERVE
SPORTFISHER VINEYARD 

Vinen er et helt studie i harmoni mellem kompleksitet, struktur og fylde på den ene side, 
og renhed, frugtighed og friskhed på den anden. I duft og smag finder man toner af 
solbær, mørke kirsebær, blommer, lakrids, chokolade og sort peber. I den lange og har-
moniske eftersmag finder man krydrede toner og vanilje samt en flot, afrundet tannin.

Serveres til lam, okse, kalv og råvildt.
 
Normalpris pr. fl. 399,-

SPANIEN
2019 PARCELA, MONTEBACO
RIBERA DEL DUERO, ØKOLOGISK

Imponerende enkelmarks Ribera del Duero lavet på 100% Tempranillo, der lagres 14 
måneder på træfade. Intens med noter af blåbær og brombær samt et flot integreret 
fadpræg. Rustik og vellavet Ribera, der afrundes af en let krydret eftersmag. 
 
Normalpris pr. fl. 249,-     TIM ATKIN 96 Points

Nyhed!

199,-
Intro-

tilbud pr. fl.

SPAR 50,-
349,-
Tilbud pr. fl.

SPAR 50,-

SYDAMERIKANSKE LÆKKERIER



FRANSK GULDVINDER

FRANSKE FRISTELSER

500,-
Tilbud 6 fl.

SPAR 274,-

FRANKRIG
2021DOMAINE LA DECELLE BLANC
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

Skøn næse af frugter og blomster  med et eksotisk og lækkert strejf 
af mango. Fyldig mund, frugtig og let pebret. Pæn og lang finish.

Normalpris pr. fl. 149,-

FRANKRIG
2020 EGO, DOM. CAZES
BIODYNAMISK

En vin, der næsten er skabt til den danske julemad. Vi-
nen lagres i alt i 30 måneder, hvilket giver utrolig stor 
smagsdybde! Næsten kødfuld smag med nuancer af 
kirsebær, brombær, engelsk lakrids og sort peber. De-
kantér gerne vinen en times tid, før den skal nydes. En 
vin med stor koncentration og mange smagslag.

Normalpris pr. fl. 199,-

600,-
Tilbud 6 fl.

SPAR 294,-
149,-
Tilbud pr. fl.

SPAR 50,-

FRANKRIG
2020 CARIGNAN VIEILLES VIGNES
ABBOTTS & DELAUNAY, IGP PAYS D’OC

En voluminøs og overordentlig flot Carignan-baseret vin på gamle vinstok-
ke. De mange solskinstimer i det til tider barske sydfranske klima giver 
perfekte og modne Carignan-druer. Et uhyre vellavet glas vin med fylde, 
dybde og harmoni.

En saftig og pompøs sydfransk vin, der med sin varme og let krydrede 
smag er et godt valg til tungere retter.

Normalpris pr. fl. 129,-

FRANKRIG
2019 DOMAINE LA DECELLE ROUGE
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

Grenache giver både frugtighed og charme. Syrah tilfø-
rer struktur, tørhed og en god tannin. Vinen slutter meget 
harmonisk og afrundet. 

Normalpris pr. fl. 149,-


