
 

Punti Ferrer Reserve Cabernet Sauvignon, Chile : 

Vinen er tæt rubinrød. Duften et fuld af modne jordbær, anis, lakrids og karamel. I munden er den frisk 

og rund mod ganen, med faste tanniner som går fint i forbindelse med den "ristede" afslutning.  

 

Punti Ferrer Reserve Chardonnay, Chile : 

Vinen er kornfarvet med gyldne highlights. Duften er intens af pære, ananas og akacieblomster. Smagen er 

frisk, den har en medium krop og slutter af med en fremragende tone af eksotiske frugter. 

 

Pr. flaske  kr. 165,- 

V I N V I N V I N    

               Pr. flaske  kr. 165,- 

INGOLF ANBEFALEDE VINE : 



Pr. flaske  kr. 145,- 

De Vantino Chardonnay Salento, Italien : 

Chardonnay fra hælen i det det sydlige Italien. En dejlig aroma af fersken og ananas... 

i den nye moderne hvidvin stil.  

HVIDVINHVIDVINHVIDVIN      

Köster Wolf Weisser Burgunder, Tyskland : 

Vinen har ved flere smagninger ”tæsket” 2 til 3 gange så dyre hvidvine fra andre lande. Den kan nydes alene eller drikkes til 

mad, hvor vinen omstiller sig og bliver mere tør. En pikant bouquet der minder om æbler passer godt til lyst mad og fisk...osse 

en herlig vin en varm sommerdag. 

 

Pr. flaske  kr. 175,- 

Pr. flaske  kr. 145,- 

Pr. flaske  kr. 175,- 

Punti Ferrer Reserve Pinot Noir, Chile : 

Druerne håndplukkes i marts. Intens duft af jordbær, kaffe og nelliker. Smagen er krydret, fyldig og røget med en              

”ristet” lang finish.... 

Pr. flaske  kr. 199,- 

Plan de Dieu, Cotes du Rhone Villages, Frankrig : 

Har vundet den Franske Lilje. Vinen er meget populær, blød og rund og med sine 15 % har den nærmest et oversøisk 

præg...Grenache, Syrah og Mourvèdre ...perfekt til mad. 

RØDVINRØDVINRØDVIN      

Margitello Primitivo Puglia, Italien: 

Vinmageren Signori Pellegrino står for denne Primitivo fremstillet af gamle vinstokke. En vin med en fed moden frugt, dyb rød 

farve og fin syrebalance. 



ROSÉVIN ROSÉVIN ROSÉVIN    

Pr. flaske  kr. 165,- 

Punti Ferrer Classic Rosé, Chile : 

Behagelig og frisk med sin brilliante lyserøde farve...elegant duft af hindbær og kirsebær med et strejf af mynte... vinøs smag og 

en fin let syre afsluttende med en smag af røde frugter... 

KÆLDERVINKÆLDERVINKÆLDERVIN      

Pr. flaske  kr. 345,- 

Chateauneuf du Pape Domaine La Boutiniere, Frankrig : 

Meget traditionel og elegant. Frédéric Boutin er meget opsat på, at holde et højt kvalitetsniveau for sine vine. Stokkene har en 

gennemsnitsalder på 70 år. 70% Grenache Noir, 10% Syrah, 10% Mouvedre og 10% Cinsaut. 

Pr. flaske  kr. 445,- 

Luigi Brunelli Amarone, Italien : 

Dette er en ægte Amarone fra Italiens 3. bedste amarone hus...flere gange kåret som den bedste i den billiger ende....en behagelig 

blød og rund amarone...kan nydes uden mad og til mad... 

Chateau Beau Vallon St. Emilion : 

Pr. flaske  kr. 225 ,- 

Paul Cheneau Cava Demi-Sec, Spanien : 

Højt præmieret og yderst lækker Cava, velegnet til velkomst eller hvis man lige skal fejre noget !  

 

Pr. flaske  kr. 260,- 


