
VELKOMMEN
Læn dig tilbage, 

slap af, lad skuldrene falde. 
Kig dig omkring, tag rummet til dig. 
Få øjenkontakt, få noget i glasset,

og lad dig forføre.
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Et meget omdiskuteret emne, så her kommer den korte version.

Øko
Det er ligesom med økomælk og økoæg. Der bliver ikke brugt kemisk gødning 

og pesticider i vinmarkerne, dog må der godt tilsættes kobbersulfitter.
Det er vine, som er lavet på økologisk høstede druer, men hvor resten stadig foregår som 

konventionel vinproduktion, mens andre vine også er produceret økologisk,
 og nogle endda er certificeret økologisk. 

Når vi gennem dette vinkort benytter "vores øko-mærkning" er det ud fra ovenstående beskrivelse, 
og ikke nødvendigvis fordi vinhuset eller vinen er certificeret økologisk.

Bio = biodynamik
Udspringer af Rudolf Steiners manifest fra 1920’erne. Det er en holistisk tilgang til planteavl og landbrug, 

hvor dyrene, planterne, solsystemet, vandet og alt, hvad der hører med til farmen, går op i en højere enhed. 
Fx sår og høster de efter månekalenderen og bruger homøpatiske udtræk til at sprøjte vinmarkerne med. 

Grundlæggende anser man jorden som en levende organisme både på et fysisk og åndeligt plan. 
Markerne er altid økologiske.

Natur
Den nye trend, hvor vinmageren manipulerer minimalt med vinen. Gæren, der bliver brugt skal være  

naturligt forekommende gær fra omgivelserne, og der må ikke tilsættes sulfitter til vinen. Man hverken klarer 
eller filtrerer vinen. Som regel kommer vinen fra øko eller bio druer.Dog er det ikke et must.

bæredygtighed & Terra Vitis etc.
Der er mange, som ser tingene på nye måder. Der tales om bæredygtighed. 

Om at passe på jorden og bruge minimum af kemikalier, at bruge gas eller el til traktoren, 
at bruge genbrugsflasker og etiketter der er nedbrydelige etc.

Nogle vine er økologiske eller biodynamiske, men er ikke certificerede. 
Mange producenter vil ikke betale til de organisationer, som certificerer økologi og biodynamik.  

Og det kan være en lang og tung proces at blive godkendt. Vi arbejder med mindre og små producenter,  
som ofte arbejder ud fra bæredygtige principper uden at være officielt certificerede. 

De vil hellere bruge deres tid og penge på at lave god vin til os. 

Når vi importerer vin, skæver vi meget til det ovenstående, men er stadig af den overbevisning 
at vinene først og fremmest skal smage godt og være value for money. De fleste af de vine vi har, 

er fra mindre producenter, som passer godt på deres jord og vine.

orangevin
Hvad er nu det?! Det er en hvidvin der bliver lavet som rødvin!

Alt hvad der er i den grønne drue af skind, saft og kerner gæres sammen, og da det er i skindet 
farvestoffet sidder, giver det vinen en mørkere farve end normalt. Vinene får et orange skær, og har 

mere fylde og tanniner. Smagen er tør, og hen imod orangeskal, kvæder og tørrede abrikoser.

ØKO·BIO·NATUR
·ORANGEVIN
SUSTAINABLE 
TERRA VITIS
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TRANEBÆR KIRSEBÆR HINDBÆR NELLIKER SVAMPE

Darlingen over dem alle.
Svær at dyrke, tyndskallet og kommer i mange afskygninger, bedst kendt fra Bourgogne. 

Kan være alt fra en letbenet, krydret og grøn sag til en bombastisk, fadlagret og korpulent bulderbasse. 
Vi har været turen rundt i verden og fundet ikke mindre end 18 varianter af denne skønne drue. 

Hvorfor ikke prøve en fra Tjekkiet?

KR
AF

TI
G

LE
T Californien

2014 
napa
Los Carneros

Robert Mondavi Napa bæredygtig  fad

Silkeblød, med eksotiske krydderier og et skud kanel.

700,-

 Californien
2014

napa
Los Carneros

Robert Mondavi reserve bæredygtig  fad

Vilde bær & spicy krydderier, topskud fra Mr. Mondavi.

1100,-

Californien 
2016

Monterey, 
Santa 
Barbara,
Sonoma

Meiomi fad

Frugt fra nord og syd, marmeladevin med  
både til gården og til gaden.

575,-

TYSKLAND 
2015 

Pfalz Spätburgunder Oliver Zeter
Spæd spät spædest tysker med masser af kirsebærnoter.

350,-

TYSKLAND 
2015

Pfalz Spätburgunder Lebenshilfe øko

Fantastisk hjælpeprojekt, let og afbalanceret.

400,-
magnum 

800,-

FRANKRIG 
2014

Bourgogne clos du roi mercurey 1er CRU
Louis Père et Fils fad

Top top finesse.

750,- 

FRANKRIG
2015 

Bourgogne la maladiére Santenay 1er CRU 
Justin Girardin fad

Mørk og indtagende med bløde tanniner.

700,- 

TJEKKIET 
2016 

Moravia pinot noir Krásná Hora øko

Meget økovenlig! Ufiltreret, unfined, 
smager af alt hvad der hører til i landskabet.

450,-

ØSTRIG 
2015 

Burgenland pinot noir Selection Juris fad  
Elegant og fokuseret herre-pinot med vanligt 
Burgenland raffinement og delikatesse.

450,-

PINOT NOIR

OM AT LÆSE
drue
Find din yndlingsdrue, og se hvad den kan 
forskellige steder i verden.

smags-
noter
Druerne har 
nogle gængse 
kendetegn. 
Her har vi
listet de 
vigtigste. 
Se om du kan 
finde nogle af 
smagsnoterne, 
når du går 
ombord i vinen.

barometer
Fra let til kraftig, fra tør til sød, 
fra lys til mørk. Så let er det.

land & årgang
Årgangene kan skifte i 

løbet af året, og det er ikke 
hver dag, vi printer nye kort, 

så bær over med os.

distrikt
Ret vigtigt. Man taler om "kølige" områder med køligere luft, 
fx. i bjergområder og omvendt i "varme områder", som fx. 
kan være dalene, hvor vinene hurtigt får for meget sol.  
Der er en stor forskel på smag og terroir afhængig af distrikt.
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CHAMPAGNE
CITRON FERSKEN MELON MANDEL TOAST

En guddommelig drik. Forbindes nok mest med fest og farver, men det er en vintype, der kan meget mere. 
Fantastisk ledsager til mad, og vintage udgaverne har et utroligt lagringspotentiale.

 André Jacquart champagnen har været vores yngling længe. Et familie ”dynasty”, med datteren 
Marie i spidsen, som er spået en forrygende fremtid af Champagneguruen Richard Juhlin! 

Vi er i Chardonnay land, og deres vine elsker fad, som giver kompleksitet og stor struktur!
A. Levasseur er vores nyeste bekendskab i Champagne og et meget behageligt et af slagsen. 

Hans vine er din legeplads, og siden 2003 har A. Levasseur skabt et sted, hvor man arbejder med 
bæredygtighed i vinmarkerne! Det giver fantastiske imødekommende bobler. 

TØ
R FRANKRIG Côte des  

Blancs
Le Mesnil- 
sur-Oger

Mesnil expérience andré jacquart, Grand 
Cru Mesnil Sur Oger · Chardonnay 4 g/l  fad

Fadgæret, kraftfuld, blid, bamset og masser af 
saftspændt Chardonnay charme.

750,-

FRANKRIG Côte des 
Blancs
Le Mesnil-
sur-Oger/
Vertus

Brut expérience André Jacquart,
1er CRU Vertus & Mesnil Sur Oger 
· Chardonnay 5 g/l  fad

Huschampagnen som deler marker med de store Champagner, 
såsom Krug og Salon. Stor vin med et strejf af fad.

650,-
 magnum 

1300,-

frankrig Vallée de  
la Marne
Cuchery

Rue du sorbier brut a. levasseur  
· PINOT Meunier, pinot noir  
& chardonnay 5 g/l  Terra Vitis

Delikat, blød og imødekommende stil med små fine bobler og masser 
af fersken og abrikos i næsen – dejlig som aperitif og til fest!

575,-

FRANKRIG Côte des 
Blancs
Le Mesnil-
sur-Oger/
Vertus

Rosé eXpérience brut André Jacquart,
1er CRU, de Saignée · Pinot Noir 
& Chardonnay 4 g/l  
Dyb, mørk og betagende. Smukt afbalanceret kraftkarl.

800,-

FRANKRIG Côte des 
Blancs
Le Mesnil-
sur-Oger/
Vertus

brut vintage grand cru 2009
André Jacquart · Chardonnay 5 g/l  fad

Toppen af poppen, bedre bliver det ikke. 

950,-

SØ
DM

EF
YL

DT
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frankrig Vallée de  
la Marne
Cuchery

Trait de saison, brut vintage 2012
A. levasseur · PINOT Meunier, pinot noir  
& chardonnay 8 g/l  Terra Vitis  
Ægte årgangs ’panje med flotte noter af orangeblomst 
og diskrete citrusaromaer – æterisk finesse.

850,-

frankrig Vallée de  
la Marne
Cuchery

EXTRAIT gourmand Brut rosé 
A. levasseur · PINOT Meunier, pinot noir  
& chardonnay 9 g/l  Terra Vitis

Smuk laksefarvet og bærfrugtet, skøn karakter  
med mango og et strejf af vanilje.

675,-

SØ
DM
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YL
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BOBLER & PET NAT

Vi elsker bobler, og jo flere des bedre.
Nu er det ikke kun Champagne der laver de boblende dråber,men også andre områder og lande,  

har godt gang i produktionen. Vi har valgt en håndfuld Cava-huse fra Spanien, som alle er mindre producenter, 
og alle laver deres vine efter champagnemetoden. De italienske er også kommet på kortet 

med en forfriskende Soave og en sødmefyldt Moscato D'Asti. 
Pet Nat er blevet det helt store blandt vinfolket rundt om i verdenen, og kort fortalt er det den gamle 

måde at lave Champagne på. Dvs. at der ikke bliver tilsat ekstra sukker og gær for at lave den anden fermentering, 
som giver boblerne. Til gengæld lukker man vinen i flasken med kapsel på, og lader den halvfærdige vin færdig gære 

i flasken, og på den måde får den fine små bobler. Vi har en del forskellige Pet Nat's, men da vinproducenterne 
desværre ikke laver så mange af dem, får vi kun få flasker af dem, så de bliver hurtig udsolgt.

CITRON LIME PÆRE MANDEL KVÆDE

MELON ORANGE JASMIN HONNING PÆRE

SPANIEN Penedes Castell d'Age Brut Nature Reserva 
Cuvée Anne Marie · 40% Macabeo, 40% Xarel.
lo, 20% Parellada 0 g/l  øko

Ristede nødder og et skvæt af seriøsitet.

475,-

SPANIEN Penedes RESERVA brut Bohigas
· Xarello, Parellada & Macabeo 6 g/l  
Tør, seriøs med en lille ferskentud.

375,-

SPANIEN Penedes Castell d'Age Brut Cuvée Anne Marie
40% Macabeo, 40% Xarel.lo,  
20% Parellada 8,5 g/l  øko

Frisk brød og hengemte frugter.

425,-

SPANIEN Penedes Moltó Negre · Trepat 5,5 g/l   
Det sorte får med rosa skærf og masser af fylde og karakter.

500,-

SØ
DM

EF
YL

DT
TØ

R

CAVA

MOSCATO
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SPANIEN Penedes ROsado brut Bohigas Rosé
· trepat & pinot noir 6 g/l  
Sprudlende rosa kinder med kapow.

400,-

Italien soave Soave Volkanus, Balestri Valda,  
Garganega 8 g/l  øko

Forfriskende Spumante, boblende pæresymfoni.

400,-
magnum 

800,-

Australien
2017

 

Coonowara Echo Penley Estate 
· Sparkling Pinot Noir bæredygtig  fad  
Masser af kardemomme, ribs og  med en skummende  jordbærmund.

425,-

SPANIEN Penedes Castell d'Age Cuvée Anne Marie,  
Semi Sec · 40% Macabeo, 40% Xarel.lo,  
20% Parellada  15 g/l  øko

Sommersøde bær og smagen af ymer,  
glem alt om morgenmaden og nyd et glas i stedet.

425,-

Italien piemonte MOSCATO d̀asti Le lucciole 
· MOSCATO 120 g/l  øko  
Sødmedarling fyldt af honning, fersken og salvie.

375,-

Østrig Kamptal Pet Nat Zweigelt Christoph Edelbauer
· Zweigelt  øko  
Ufiltreret jordbærbrusende, og helt igennem fantastisk.

575,-

Østrig Burgenland Pet Nat Bambule! Judith Beck
· Pinot Noir  øko  
Friskbagt franskbrød, limeskaller og grønne æbler.

550,-

SØ
DM

EF
YL

DT



-  10  -

ROSÉ
JORDBÆR MELON ROSER APPELSIN HINDBÆR KIRSEBÆR

Fra fesen lyserød til dyb mørkrosa. Fra knastør til sukkersød. 
Rosé er ikke så let at blive klog på. Druerne, der bruges til Rosé er utallige, men én ting har 

de til fælles, og der er, at de er meget aromatiske. Al farve i druen sidder i skindet, så jo mere 
skindet bliver sammen med druesaften, når den bliver presset, des mere farve kommer der i vinen. 

Som Charles Smith formulerer det; ”you can still be a bad ass and drink Rosé”. 
I år giver vi den max gas med Rosé. Dig in and enjoy!

LE
T TYSKLAND 

2017
Pfalz Rosé WEINBAU DER LEBENSHILFE øko

Hjælpeprojektets bud på en sommerbasker, 
med masser af skønne røde bær.

350,- 

magnum 

700,-

ITALIEN 
2018

Campanien Vetere San Salvatore øko

Tilbagelænet top Rosé med skønne jordbærkinder og ferskenhud.

450,-
magnum 

1000,-

Frankrig
2018

sydfrankrig L'enfant Rebelle Domaine Ermitage 
· Pinot Noir bæredygtig

Fuld af rosenblade og hibiscus, så smuk i sin laksefarvede trikot.

400,-

Spanien
2018

Rioja Pasajes Ruiz Jimenez · Garnatcha natur  bio

Rosenblade og spæde jordbær, summer romance.

350,-

USA
2018

washington 
state

band of roses charles smith · Pinot Gris
Vilde urter, for fuld musik og høj cigarføring.

425,-

Østrig
2018

Burgenland Vom Stein Prieler · Blaüfrankisch øko

Den er helt in ordnung vilde bær og saft.

350,-

Frankrig
2018

Beaujolais Domaine Saint Cyr · Gamay natur  øko

Hindbærstrejf og dyb på den fede måde.

400,-

Frankrig
2018

Provence Les Monges Domaine de la mongestine 
· Cinsault, grenache, syrah  natur  øko

Sulfit-lav frugtbasker med ferskenkinder 
og munden fuld af vingummibamser.

375,-

Frankrig
2018

Cabardes, 
Sydfrankrig

Diane Maison Ventenac · Cabernet 
Sauvignon, Grenache, Syrah bæredygtig

Fuldblodsrosé med godt cabernet-greb og læskende kirsebær.

350,-

KR
AF

TI
G
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CHARDONNAY

Verdens mest plantede hvide drue, og nok også den mest udskældte og sværeste at blive klog på. 
I Bourgogne i Frankrig er den mineralsk med god frugtsyre og et hint af grønne æbler og pærer. 

Når vi tager til de varmere områder i verden, er smagsnoterne hen ad citrus og fersken, og når vi kigger på 
de rigtigt varme områder, er det mango og banan, der kommer frem. Og så er vi ikke engang 

begyndt at tale om Chardonnay på fad eller med malolaktisk fermentering.

ÆBLE PÆRE CITRON MANGO BANAN ANANAS SMØR 

FA
DB

AS
KE

R
LE

T frankrig
2018

Beaujolais BEAUJOLAIS BLANC DOMAINE SAINT-CYR øko

Sjælden varmblodet burgøjser med masser af kraft og smag.

400,-

washington 
state 

2015/16

Columbia 
Valley

EVE CHARLES SMITH bæredygtig  
Forbuden frugt, rund og gavmild.

375,-

Frankrig
2018

Carbardes, 
Sydfrankrig

CAROLE VENTENAC bæredygtig  
Æblekinder og fedme, here "you got a friend“.

350,-

Frankrig
2018

Chablis CHABLIS LOUIS PERE ET FILS
Blød blanding af sødmefyldte pærer og 
røde æbler og klassisk chablis-karakter.

475,-

Frankrig
2018

Arbois ARBOIS CHATEAU BETHANIE
Flintet, kridtet, kalket uden så mange frugtdikkedarer.

400,-

østrig
2017

Burgenland Alte Reben Juris fad

Fuldmodne gule æbler tilsat en sjat harmonisk fad.

425,-

Australien
2017

CoonawarRa Genevieve Penley Estate 
Hvide pærer, og grapet på den gode måde, et frisk pust 
fra down under.

400,-

Østrig
2015

Burgenland BAMBULE! JUDITH BECK natur  øko  fad

Smørfed, lettere ugæret æblemost med et hint af abrikos,  
naturlig så det gør noget.

575,-

frankrig
2017

Bourgogne BOURGOGNE BLANC JUSTIN GIRARDIN fad  
Entrylevel fadsymfoni fra de burgundiske kældre.

400,-

frankrig
2016

Bourgogne CHABLIS 1er CRU, LOUIS PERE ET FILS bæredygtig  
Smørfed, rund uden overdrevet fad, som top chablis skal smage.

600,-

bio fad
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frankrig
2017

Bourgogne Santenay Les Terrasses de Biveaux,
justin Girardin fad

Fedme og frugt fra de store hvide bourgogners hjemstavn.

475,-

californien
2017

Napa 
Valley

Buttery Blanc fad

The name says it all. Ærkeamerikansk med masser af smør og fad.

395,-

Californien
2016 

Monterey,
Santa 
Barbara,
Sonoma

MEIOMI fad  
Druer fra nord og syd, masser af ananas, honning  
og hvad man ellers forventer af en overfed amerikaner.

575,-

Californien
2016 

Blindfold The Prisoner Wine Company 
· chardonnay, rousanne, viognier, muscat
Ingen blinde vinkler her, kraft fra Rhonedruerne, 
og finesse fra chardonnay'en, vauw

675,-

Californien
2016 

Napa 
Valley

The Snitch The Prisoner Wine Company
Pak mig ind i vat, rul mig i vanille, 
og lad mig slubre den fuldfede vin i mig.

800,-

californien
2014

Sonoma 
County

Savoy Radio-Coteau bio  fad

Bio tosse med forbillede i Bourgogne. Godt og håndholdt.

850,-

californien
2015

Napa 
Valley

NAPA ROBERT MONDAVI bæredygtig  fad

Fuldfed Napa chardonnay med masser af ananas og bananskørter.

700,-

frankrig
2015

Bourgogne Chassagne Montrachet 1er CRU, Morgeot
Justin girardin fad

Seriøs topkvalitet.

950,-

FA
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RIESLING 
LIME GRØNNE ÆBLER BIVOKS JASMIN PETROLEUM

SØ
DM
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R Tjekkiet
2018

Moravia La Blanca Krasna Hora øko

Appelsinskaller, tørre abrikoser, og en vis lethed 

400,-

ØSTRIG
2018

Kamptal riesling Christoph Edelbauer øko

Mineralsk, læskende og ikke til at komme udenom. 

450,-

Tyskland
2016

Rheingau
Wissel-
brunnen

Grosses Gewächs Kaufmann bio

Solvarmet græs, grønne asparges med et skvæt af lime. So Gross.
700,-

Tyskland
2016

rheingau Trocken Kaufmann bio

Ren tysker præcision, lime, citroner og mundvand
375,-

ØSTRIG
2016

Wachau Der Rehbock Sighardt Donabaum bæredygtig

Lime, mælkebøtter og et sjat petroleum. Klassisk Riesling.
450,-

TYSKLAND 
2016

Pfalz Wachenheimer  
WEINBAU DER LEBENSHILFE øko

Urter, modne æbler og et skvæt af hjælpsomhed.

400,-
 magnum 

800,-

ØSTRIG 
2014

Wagram Rosenberg Clemens Strobl øko  fad

Riesling i yderste potens. Citrus, petroleum og hele pivtøjet.

750,-

WASHINGTON 
STate 2017

Columbia 
Valley

KUNG fu girl Charles Smith bæredygtig

Sprøjtende saftig sødmefyldt Kung Fu lækkerbidsken.

375,-

tyskland
2016

Rheingau Kabinett Kauffmann bio

Sommerlir af  røde æbler og jordbær med fløde, what's not to like.

425,-

tyskland
2017

Rheingau
Wissel-
brunnen

Spätlese Kaufmann bio

Nektar af abrikoser, mandariner og et skvæt af ædel råd.

600,-

Tyskland
2011

Rheingau Auslese Kaufmann bio

Auslese når det er bedst koncentreret frugtsødme og fine abrikoser

500,-

Tør, sød, petroleum, citrus, blomstrende, ja hvad skal man stille op med en Riesling? Mest kendt fra 
de kølige områder i Tyskland og Østrig, men nogle har været frække nok til at smutte over søen til USA, hvor vi 

har en fra vestkysten. Dem der har taget springet, har en del mere sødme end nordboerne.

Orange
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GULT ÆBLE  GRØN PÆRE LIME MELON 

Østrigs mest plantede hvide drue og næsten også det eneste sted i verden, hvor den findes.
De fleste er knastørre og ligefremme, og dem, der står reserve på, har hængt lidt 

længere på stokkene og derfor fået lidt mere sukker indenbords.
Nu også som orange! Samt i naturlig forening med to andre – threesome?

TØ
R østrig

2018
Burgenland Naturbursch Hareter · Grüner Veltliner, 

Weissburgunder, Welschriesling natur  øko  
Forfriskende krydret blomstereng.

350,-

østrig
2018

kamptal Grüner veltliner  
Christoph Edelbauer øko

Spændstig og lækker med masser af god syre. 
Som at sætte tænderne i Granny Smith, altså æblet.

400,-

østrig
2017

wachau der Fuchs Sighardt Donabaum bæredygtig

Spændstig med et godt skud af mineraler og grapefrugt.

400,-

østrig
2017

Wagram/
Kamptal

Schreck Clemens Strobl bæredygtig  fad  
Über grüner, et monster værdig .

750,-

østrig
2017

Wagram Losling Clemens Strobl øko

Stor kraftig og rund. Utroligt at der kan komme  
så meget fylde på en Grüner.

650,-
 magnum 

1300,

østrig
2016

kamptal Grüner veltliner Reserve 
Christoph Edelbauer øko

Stadig stram, men med masser af 
undertrykt sødme og sommerlækkerier.

500,-

østrig
2017

kamptal Abartig Einfach! 
Christoph Edelbauer orange  natur  øko  
Orangeskal, clementiner, abrikos –den har det hele.

575,-

GRÜNER 
VELTLINER

SØ
DM

EF
YL

DT
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En af de få druer i verden, som har større succes i andre lande end i oprindelseslandet Frankrig. 
Hvis du ser over mod den anden side af Atlanten, får du en masse passionsfrugt, 

hyldeblomst og nyslået græs, hvor det i de køligere egne af Europa er den friske syre, 
stikkelsbær og grapefrugt, som dominerer.

UR
TE

T
LE

T frankrig sydfrankrig enfant rebelle 
Domaine Ermitage bæredygtig

Hyldeblomst, varme stikkelsbær – uden New Zealandske dikkedarer.

350,-

frankrig Loire Mentou salon 
Domaine Ermitage bæredygtig

Domaine ErmitageSancerre's næsten ukendte lillebror, 
der slår storebror med flere længder.

425,-

frankrig Loire Sancerre Domaine Ermitage bæredygtig

Savignon Blanc højborgen, med hyldeblomst noter og det der hører til.

500,-

Spanien 
2017

Extremadura Habla de Ti HABLA bæredygtig

Sommereng, hyldeblomster og vilde hyben. 

375,-
        mag-

num 

750,-
Italien

2016
Friuli Vigna Lenuzza øko

Salvieblomstrende skønhed fra de Nordøstitalienske enge.

375,-

WASHINGTON 
STate 2016

Ancient 
Lakes

Sb Super Substance  
Charles Smith bæredygtig  fad

Krydderurter og dybde, selv Sauvignon Blanc kan vores 
Rock 'n Roll vinmager lave.

550,-

SAUVIGNON 
BLANC

STIKKELSBÆR GRØN MELON GRAPEFRUGT HVID FERSKEN PASSIONSFRUGT HYLDEBLOMST
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PINOT BLANC/
WEISSBURGUNDER

CHENIN BLANC

Østrig 
2017

Burgenland Hareter Weissburgunder natur  øko

Spontangæret bananfætter med fedme og fidus.

375,-

tyskland
2018

Rheingau Kaufmann weissburgunder bio

Hvide pærer, lyse nætter og sommerflirt.

375,-

Østrig Burgenland Heytshala Hareter · Weissburgunder natur  øko

Hey Hey, helt nøgen, ingen sulfitter, men masser af smørfedme 
og moden banan

550,-

Østrig
2018

Burgenland
Ried Seeberg

Pinot Blanc Weingut Prieler øko

Mosset, ærtebælger og masser bang bang. Godt gået af en pinot blanc.

450,-

Frankrig
2018

Loire/
Anjou

L'échapée Le Fief Noir 
· Chenin Blanc natur  øko

Brunet smør, varme hveder, og en skøn næse af forfald.

425,-

Frankrig
2018

Loire/
Anjou

Dis Moi Qui Le fief Noir 
· Chenin Blanc 10 g/l  natur  øko

Sødmefyldte modne pærer, dåseferskner og andet til den søde tand.

375,-

Frankrig
2018

Loire, Coteaux 
du layon

Nouvelles Confidences Le Fief Noir 
· Chenin Blanc Sød  
Fed marcipan, orangeskal. Kom an mandelkage og gør mig lykkelig.

475,-

SØ
DM

EF
YL

DT
LE

T

Pinot Blanc, eller Weissburgunder som den hedder hos vores tyske venner, 
er en drue der virkelig har oppet sig de seneste år. Her en håndfuld fra vores nye økologiske østriger, Prieler, 

og den gammelkendte fra vores socialt ansvarlige venner, Weinbar der Lebenshilfe, den biodynamiske 
Rheingau-bonde Kaufmann, og ikke mindst Hareter fra Burgenland, som går den meget naturlige vej.

Chenin Blanc, arnestedet for Chenin Blanc er i Loiredalen i  Frankrig, og her har vi fundet en producent, 
der er glad for naturvine i alle sødmegrader og udtryk. Og bare rolig, de stikker ikke af.

PÆRE FERSKEN CITRON GULE ÆBLER KVÆDE MELON

PINOT BLANC/WEISSBURGUNDER CHENIN BLANC

110 g/l natur øko
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LIME GRAPEFRUGT NEKTARIN MELON VÅDT GRUS TØRREDE URTER APPELSIN

Fra de galiciske kyster kommer denne friske limebasker med
god behagelig syre – Albariño – en klassiker, når der er skaldyr på tallerknen.

Verdejo er den mere aromatiske storebror, som ofte forveksles med Sauvignon Blanc. Krydderier, tørrede
urter og lettere aromatiske og så fra et område i Spanien, hvor der næsten kun bliver lavet hvide vine.

Xarello er hoveddruen i Cava-fremstilling, og nok den af Cava-druerne der klarer sig bedst som almindelig vin,
Godello, prøv at sige det højt ! Man kan næsten høre det når man siger navnet.

Det er en af spaniens kraftigste hvidvinsdruer fra et overset område nordvest for Madrid.
Hvid Tempranillo, ja sådan en findes der også. Mest udbredt i Rioja, og er kendetegnet på dens 

meget aromatiske karakter af vilde blomster og tropiske frugter.

CI
TR

US Spanien 
2018

Rioja Pasajes Ruiz Jimenez ·  
Hvid Tempranillo natur  øko

Hvid tempranillo – en sjælenhed med kvæde, pærer og deslige.

425,-

Spanien 
2017

Penedes 100% Orange, 0% So2 Castell d'Age 
· 100% Garnatxa Blanca orange  natur  bio

Smækker entry-level orangevin med masser af karakter og popcorn.

450,-

SPANIEN 
2018 

Rias baixas la Marimorena Casa rojo · Albariño
Friskplukkede citroner, gyldne nektariner, hav og kærlighed.

425,-
 magnum 

850,-

Spanien 
2017

Penedes Xitxarel-lo · Xarello
Friskfyrsfrækkert, som kan alle bandeord på catalansk.

350,-
magnum 

750,-

SPANIEN 
2017 

Rueda EL GORDO DEL CIRCO Casa rojo · Verdejo
Tørrede urter, grønne asparges med 
et hint af varme og dovne somre.

400,-

SPANIEN 
2017 

Valdeorras the orange republic Casa rojo 
· godello
Græsset og grøn med en vis fedme og et hint af klementiner.

500,-
magnum 

750,-

ALBARIÑO·GODELLO
HVID TEMPRANILLO 
VERDEJO·XARELLO

KR
AF

T
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HONNING MELON CITRON  PÆRE  FERSKEN

TREBBIANO·VERMENTINO· 
TRAMINER·GARGANEGA· 
FRIULANO·FALANGHINA

Verden har åbnet sig op for natur- og orangevine, og mange af de druer, vi normalt ser i blends, 
har med den nye måde at lave vin på fået deres berettigelse som enkeltstående druer. 

Her en god håndfuld fra den sydlige del af Europa
Trebbiano: en kønsløs drue, der ikke gør meget væsen af sig, men når man udbløder skallerne med mosten

 så skindmasererer den, og lader Marco den gode Toscaner lave den om til orangevin, så er det en hel anden sag.
Vermentino: er brugt en del til at lave naturvine med, og denne sydfranske bandit 

er enestående, og smager som den skal af mosede æbler, i stedet for sur sportstaske
Traminer: Judith Beck, vores naturvintosse fra Østrig, har taget fat i Tramineren, 

som er i familie med Gewürtztraminer og har lavet en funky ,sødmefyldt, eksotisk én af slagsen
Friulano: I det nordøstlige hjørne af Italien i Friuli, er de blevet rigtig gode til naturvin, 

og Friulano har en lille sødme og masser af krop til at lave noget godt og afbalanceret vin.
Garganega: Soave-druen, var i 80'erne konsumvin, men nu laves den også som seriøs vin. Laura, den meget passionere-

de ejer og vinmager, er et godt bud og formår at få vinene til at være fuldfede og frugtrige på samme tid.
Falanghina: Campanien, Napolis egen vin, båret af en masse citrusfrugter og en renhed og friskhed i smagen.

Italien
2017

Toscana Anatrino Marco Tanganelli 
· Trebbiano orange  øko

Tørre appelsinskaller og modne mandariner.

425,-

Italien
2013

Toscana Anatraso Marco Tanganelli 
· Trebbiano orange  øko

Appelsiner i turbanen og seriøs orangevin i glasset.

600,-

ITALIEN
 2018

Soave Soave Classico Balestri Valda
· Trebbiano/Garganega 
Friske meloner, gule æbler og renhed.

325,-

FR
IS

KH
ED
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GRØNNE ÆBLER LIME GRAPE MANDEL
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italien 
2017

campanien Falanghina San Salvatore 
Så overset en drue, læskende sommerblomster  
og en hyggelig mandelbitter ende.

450,-

italien 
2018

Friuli Friulano Vigna Lenuzza 
Frisk frugt, nyplukkede blomster og  
en gang bitre mandler, værsågod.

375,-

Frankrig
2018

Provence Georgette Domaine de la Mongestine 
· Vermentino natur  øko

Nedfaldne æbler. Moset, fuldfed og fantastisk,
æblemost for voksne.

675,-

italien 
2016

Soave Luna Longa Balestri Valda · enkeltmarks 
Soave Classico · 70% Garganega,  
30% Trebbiano di Soave 
Vilde blomster, honnigbier, borge, bjerge, 
modne ferskner og tørrede abrikoser.

450,-

Østrig
2018

Burgenland Traminer Judith Beck natur  bio

Sødmefyldt, bolsjesmagende pragtskud.

425,-

SØ
DM

E
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KVÆDE MANDARIN APPELSIN ABRIKOS BIVOKS MANDEL HASSELNØD

Frankrig er ikke kun kendt for Chardonnay, her kommer et godt bud på nogle kraftige nogle af slagsen.
Savagnin: Fino sherrylignende i smagen, en drue der deler vandene,  

men hipsterne har da taget godt imod den. Udbredt i Jura, som ligger op mod alperne.
Viognier: den fede drue,  der giver kraft og alkohol til vinen, samt lidt fersken, pærer og violer.

Grenache Blanc: frugt og kraft er arbejdstitlen for Grenache Blanc.
Rousanne: den mere sødmefyldte, flabbede, runde søster til de andre.

FRANSKE FUNKIES

Frankrig 
2016

Rhône vacquerays blanc mas des restanques
 · 30% Grenache blanc, 65% Viognier, 
5 % Clairette blanc øko

Unikt at få hvid Vaquerays, power af kalk og hengemte frugter. 
Helt sikkert vores nye yngling. 

650,-

frankrig
2015

Arbois Savagnin Chateau Bethanie · savagnin
Ravgul med mandler, hasselnødder og hele sherry-pivtøjet.

525,-

frankrig
2012

Jura Vin Jaune Chateau Bethanie 
· Savagnin fad

Elsket og hadet, nøddeagtig og lettere oxideret, 
fino sherry-lignende vin.

725,-

Californien
2016 

Blindfold The Prisoner Wine Company 
· chardonnay, rousanne, viognier, muscat
Ingen blinde vinkler her, kraft fra Rhonedruerne, 
og finesse fra Chardonnay, vauw

675,-

FU
LD

BO
DY
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TRANEBÆR KIRSEBÆR HINDBÆR NELLIKER SVAMPE

Darlingen over dem alle, men også druernes drama queen. 
Svær at dyrke, tyndskallet og kommer i mange afskygninger, bedst kendt fra Bourgogne. 

Kan være alt fra en letbenet, krydret og grøn sag til en bombastisk, fadlagret og korpulent bulderbasse. 
Vi har været turen rundt i verden og fundet ikke mindre end 18 varianter af denne skønne drue. 

Hvorfor ikke prøve en fra Tjekkiet?

FA
DB

AS
KE

R
SP

Æ
D Frankrig

2018
Sydfrankrig Enfant rebelle Domaine Ermitage bæredygtig

Krydret, rødmosset med et strejf af urter.

400,-

Tyskland
2017

Rheingau Pinot Noir Kaufmann bio

Vilde røde bær, så feminin og letsvævende i høj kvalitet. Imponerende.

675,-

TJEKKIET 
2018

Moravia pinot noir Krásná Hora øko

Meget økovenlig! Ufiltreret, unfined, 
smager af alt hvad der hører til i landskabet.

450,-

TYSKLAND 
2016

Pfalz Spätburgunder Lebenshilfe øko

Fantastisk hjælpeprojekt, let og afbalanceret.

400,-
magnum 

800,-

Frankrig
2016

Bourgogne clos des roi Mercurey
Louis pere et Fils bæredygtig  fad  
Røde fine bær, med bourgogne-finesse og handlekraft.

625,- 

Frankrig
2018

Sydfrankrig Pinot Noir Domaine de 
la mongestine bæredygtig  øko

Fuldfed Pinot med oversøiske dyder, 
men med fødderne godt plantet tæt på pyrenæerne.

400,- 

FRANKRIG
2017 

Bourgogne la maladiére Santenay 1er CRU 
Justin Girardin fad

Mørk og indtagende med bløde tanniner.

700,- 

ØSTRIG 
2016 

Burgenland pinot noir Golster Juris fad  
Elegant og fokuseret herre-pinot med vanligt 
Burgenland raffinement og delikatesse.

450,-

PINOT NOIR
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ØSTRIG 
2015 

Burgenland Pinot noir reserve Juris fad  
Åbenlyst blæret og fuldt forløst opvisning i 
Østrigs Pinot potentiale. Bourgogne pas på.

700,-

Østrig Burgenland Hengst Clemens Strobl bæredygtig  fad  
Strobls bud på en burgundisk østriger.

1800,-

frankrig 
2012 

bourgogne chassagne-montrachet 1er CRU 
morgeot · Louis Père et Fils fad  
Den bedste i klassen.

1150,-

frankrig bourgogne Clos de Vougeot gran cru 
Louis Pere et Fils bæredygtig  fad  
Navnet siger det hele, stor og finesse rig

3200,-

CALIFORNIEN 
2015/2016 

Santa 
Barbara

Hometown Hitching Post fad  
Homie-vinen til hverdagsbrug. “You know the day you open 
a ’61 Cheval Blanc... that’s the special occasion”.

475,-

CALIFORNIEN 
2014

Santa 
Barbara

Highliner Hitching Post fad

Topskuddet fra 'Sideways' filmen. Masser af røde frugter. 
”Don’t drink and dial”.

750,-

Californien 
2013 

Santa 
Barbara

Perfect Set Hitching Post
Topskuddet fra vores kære "Sideways" venner.

850,-

CALIFORNIEN 
2012/13 

Sonoma 
Coast

La Neblina Radio-Coteau bio  fad  
777, 115, 667, 828, Calera, Mt. Eden – matematikopgave?! 
Nej, bare forskellige Pinot kloner. Skøn, tåget blanding 
med masser af roser, modne kirsebær og cashewnødder.

950,-

CALIFORNIEN 
2012 

Sonoma 
Coast

Dierke Radio-Coteau bio  fad  
Tak for ordene Ole Troelsø: ”intens, hindbær, chokolade, 
kridt, violer og tobak” Ja tak.

1050,-

CALIFORNIEN 
2013 

Russian River 
Valley

alberigi radio-Coteau bio  fad  
Ufiltreret koncentreret druesaft med masser 
af roser, appelsiner og tørrede figner, lyder som 
müsli til morgenmaden, men nøj hvor det smager.

1150,- 

CALIFORNIEN 
2013 

Savoy 
Anderson 
Valley

savoy Radio-Coteau bio  fad  
Kølig, jordbunden Pinot med masser 
af krydderier & lakrids. 

1150,-

CALIFORNIEN 
2016 

Napa Valley Sincere Red fad  
Fuldfed fadbamse,med et strejf af Eistrup. Vores egen homie.

425,-

FA
DB

AS
KE

R



-  23  -

FA
DB

AS
KE

R

Californien 
2016

Monterey, 
Santa 
Barbara,
Sonoma

Meiomi fad

Frugt fra nord og syd, marmeladevin med  
både til gården og til gaden.

575,-

Californien
2014 

napa
Los Carneros

Robert Mondavi Napa bæredygtig  fad

Silkeblød, med eksotiske krydderier og et skud kanel.

700,-

 Californien
2014

napa
Los Carneros

Robert Mondavi reserve bæredygtig  fad

Vilde bær & spicy krydderier, topskud fra Mr. Mondavi.

1100,-
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JORDBÆR BLOMME GRAPEFRUGT LÆDER LAKRIDS

Frugt og alkohol er tit det, der rammer munden først. Men nøj, hvor kan druen meget!
Fra den støvede, fadprægede Cannonau (Grenache på sardisk) fra Sardininen, 

til at være hoveddruen i den sydlige del af Côtes-du-Rhône, hvor der er meget frugt og lakrids, 
til de høje bjerge i Spanien, hvor der kommer meget mere raffinement på. 

God hvis munden ikke skal blive fadtræt, selvom man godt kan lide kraft i vinen.

PO
W

ER
 

FR
UG

T SPANIEN 
2018

Rioja Pasajes Ruiz Jimenez natur  øko  fad  
Efterårsløv, kastajner og masser af kirsebær.

425,-

SPANIEN 
2018

Navarra le Naturel Vintae natur  øko  
Frugtet og lettere jordet uden at stikke af.
Den smager ikke som noget, der ikke burde være serveret.

375,-

SPANIEN 
2014

madrid Hombre Bala Commando G fad  
Bjergvin fra Madrid. Jo den er god nok, 
masser af elegance blandet med seriøst vinmageri.

575,-
 magnum 

1150,-

SPANIEN 
2014 

madrid Mujer Canon Commando G fad  
Kanondronningen, masser af kugler & krudt, 1400 flasker produceret.

1150,-

FRANKRIG 
2017 

Languedoc Je t'aime Domaine Bassac · 40% Grenache, 
40% Cabernet Franc, 20% Syrah øko

Kærlighed med skud af sydfransk charme.

325,-

FRANKRIG 
2016

Rhône Vacquerays rouge mas des restanques 
· 70% grenache, 15% Syrah, 15% mourvedre øko  
Kirsebær. lakrids og lidt muldet næse, 
fri for fad og tilsætningstoffer.

475,-

FRANKRIG 
2016

Rhône, gigondas, mas des restanques
· 70% grenache, 30% Syrah øko  
Gamle stokke, masser af peber og all spice krydderier.

550,-

GRENACHE BLENDS
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HINDBÆR BROMBÆR TØRREDE URTER      BAGEKRYDDERIER          LAVENDEL BLÅBÆR

Meget er der sket i det franske, det er ikke længere bare GSM, bordeaux blends 
og Pinot vine der kommer derfra, men også et bundt nye, hvoraf vi har fundet et par stykker. 

Trousseau - hvis Pinot er din drue, skal du helt sikkert kaste dig over Trousseau, den har den samme lethed,
tilsat lidt spices. Poulsard, også i den lette genre, men med lidt mere moden jordbær.

Grolleau, lidt mere bondsk, men stadig med letheden intakt og her de gode gamle travere, med Grenache i spidsen, 
der giver kraftige vine, med peberbid, og danskervenlighed.
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FRANKRIG 
2017 

Arbois trousseau Chateau Bethanie
Slubrevin, med de fineste røde bær. 
Pinot-elsker; prøvet noget nyt her.

425,-

frankrig
2018

Arbois Love Poulsard Chateau Bethanie 
· poulsard
Pinot-noter med dybde og mørke kirsebær, love, love.

450,-

frankrig
2018

Loire Cocagne Le Fief Noir · Grolleau natur  øko  
Let på tå med røde skørter og hindbærbrus.

375,-

SPANIEN 
2016

jumilla MMM Machoman Casa rojo 
· monastrelL fad

Den stærke mand klædt i tønde, læderbånd 
og et skud middelhavsvarme.

500,-
        magnum 

1000

SYDFRANSKE 
LÆKKERIER

Grolleau – Trousseau – Poulsard - Mourvèdre 

SVESKE PEBER LÆDER ROSMARIN
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BLÅBÆR BLOMME CHOKOLADE TOBAK PEBER CIGARKASSE

Fra masser af krydderi, vanille, alkohol og marmeladepræg fra de oversøiske 
til køligheden i det nordlige Rhônes Syrah’er, spændet er stort.

Vi bestræber os på at ramme den mere vinøse stil, hvor vinen ikke kun er ren marmelade. 
Så selv i de oversøiske, findes der masser af kølighed og afbalanceret frugt og alkohol.
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Frankrig
2017

Rhône PETIT OURS – Côtes du Rhône 
Matthieu Barret · 100% Syrah natur  øko

Sydrhône vin med Nordrhône nykker, flæsket og farligt vanedannende.

425,-

Frankrig
2017

nordRhône
Crozes 
Hermitage

CROZES-HERMITAGE "La Bannière" 
Matthieu Barret natur  øko

Peber, lakrids og et slash af noget dyrisk.

650,-

Frankrig
2018

Carbardes, 
Sydfrankrig

Eve Maison Ventenac bæredygtig  
Bamset og  flæsket med skønne røde bær.

350,-

Frankrig
2017/2018

Provence Auguste Domaine de 
la Mongestine natur  øko

Frugtfuld læskende, overdreven smag af fuldmodne mørke bær 
og med et lille stænk af kælder.

675,-

Australien
2017

Coonawara Hyland Penley Estate bæredygtig  fad  
Læder, jordbund & lakrids. 
Ikke flabbet australsk –  mere som en rank franskmand.

425,-

Italien
2013

Toscana Lodolaia Tenuta Loacker øko  fad

Fuldblods lakridsfætter fra Supertoscanernes hjemsted i Maremma.

575,-

SPANIEN 
2012 

Extremadura Habla no 14 habla bæredygtig  fad  
Støvet og langtstrakt kun besøgt af sortfodssvin og vores talende venner. 
Eksotiske frugter, hindbær, lavendel og nogle stramme tanniner.

650,-

CALIFORNIEN 
2016 

Santa 
Barbara

Big Circle Hitching Post fad  
Sideways hangout'et kan også lave Syrah. Med pebernoter, friskhed 
og masser af mørke bær.

550,-

SYRAH/SHIRAZ



-  27  -

KR
AF

TI
G

washington 
state 2015

mattawa Boom boom charles smith bæredygtig  fad   
Eksplosiv krudtugle med europæiske dyder.

450,

CALIFORNIEN 
2009
2011
2013 

Sonoma 
Coast

Las Colinas Radio-Coteau bio  fad  
Brombærbasse med kølig finesse, 
der leder tankerne tilbage til Rhônedalen.

950,-

CALIFORNIEN 
2013 

Russian River 
Valley

Timbervine Radio-Coteau bio  fad  
Provencalsk skovbund med masser af blåbær og overmodne jordbær.

1050,-

CALIFORNIEN 
2012 

Sonoma 
Coast

Cherry Camp Radio-Coteau bio  fad  
Mørk som julenatten, duftende af lavendel 
og grisebassen, der steger i ovnen.

1050,-

2013 Milbrandt, K-Vitners, Charles Smith 650,-

2016 Motor city kitty, K-Vitners, Charles Smith 675,-

2011/2014 The Deal, K-Vitners, Charles Smith 800,-

2013 River Rock, K-Vitners, Charles Smith 900,-

2013 Rock Garden, K-Vitners, Charles Smith 1200,-

2011/2012 The Hidden, K-Vitners, Charles Smith 1500,-

2011 Cattle King, K-Vitners, Charles Smith 1700,-

WASHINGTON STATE 
ROCK'N ROLL VINMAGERENS 
CHARLES SMITH'S KULTVINE

I SMÅ MÆNGDER
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ROSE KIRSEBÆR LÆDER LERTØJ ANIS TRANEBÆR 

Med et tandkød der er så tørt efter en tår af en Nebbiolo vin, undrer man sig over 
at det er en elsket og meget ekslusiv vin verden over. Nebbioloen kræver tid førend den viser sit 

potentiale, men når den så er der, er det en vin med feminin finesse og maskulin robusthed.

PO
W

ER
TØ

R ITALIEN 
2017

Piemonte vigna granda ghiomo 
langhe nebbiolo fad

Begynder Nebbiolo, støvet, lidt roser og tanniner, 
der ikke flår munden i stykker.

400,-

Italien 2016 Piemonte Sansteu, Ghiomo 
· Nebbiolo d'Alba Superior  fad

Rosenblade, kryddderier og tørre tanniner. Klassisk Nebbiolo

500,-

ITALIEN 
2017

Piemonte No Name Borgogno, Nebbiolo øko  fad

”Protest-Barolo”, 3 år på fad og masser af feminin power.

650,-

ITALIEN 
2009

Piemonte Barolo Liste Borgogno fad

Nok lidt barnemord, men få den på karaflen.

1050,-

ITALIEN 
2006 

Piemonte BAROLO RISERVA Borgogno fad

Topårgangen i Rolls Royce udgaven.

1100,-

ITALIEN 
2011

Piemonte Barolo Fossati Borgogno fad

Fossati markerne er kendt for et langt liv, måske ender det nu.

850,-

ITALIEN 
2012

Piemonte Barolo resistenza Borgogno øko  fad  
Super årgang, der skal lokkes ud af flasken.

950,-

NEBBIOLO
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KIRSEBÆR  BLÅBÆR  BROMBÆR  BLOMME VIOLER JORD

Hjemme i Toscanas varme, bløde bakker opstår de nærmest mytiske vine af denne ædle drue, 
navne som Chianti, Brunello di Montalcino og Vino Nobile de Montepulciano er kendte og elskede af alle 

entusiaster – og med god grund. Sangoivese regnes blandt de bedste røde druer, world wide, og er udgangspunkt  
for fantastisk nuancerede og inspirerende vine. Dette ry bliver da også udnyttet af producenterne,  

som presser priserne til smertepunktet og det er en udfordring at finde vine, som giver ordentlig valuta for 
pengene – det synes vi er lykkedes og dét uden at gå på kompromis med kvalitet og typicitet; 

disse vine opfylder de hedeste drømme om vellavet og rank, varm stil med masser af syrlig kirsebærfrugt 
og krydrede blomsternoter, det hele holdt sammen af faste, men sødmefulde tanniner.

KR
AF
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G
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Italien
2016

Toscana Valdifalco Morellino di Scansano, 
85% Sangiovese, 15% Syrah øko  fad  
Mørk og intens Sangiovese fra Maremma.

475,-

Washington 
State 
2016

Casa Smith Sangiovese bæredygtig  fad  
Nye topskud fra Charles med masser af bund,  
frugt og typicitet tilsat lidt Walla Walla.

600,-

Italien
2017

Toscana Il Palagione Trevite · 100% Sangiovese øko

Rosenblade og bitre kirsebær,  
som en klassisk Sangiovese skal smage.

375,-

Italien
2016

Toscana Il Palagione CHIANTI DOCG Caelum 
· 100% Sangiovese øko  fad

Krydrede kirsebær, violer og frisk havluft.

400,- 

SANGIOVESE
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THE ITALIANS

HINDBÆR VIOLER PEBER KIRSEBÆR VILDT BLOMME

KIRSEBÆR LAKRIDS BROMBÆR TØRREDE URTER TJÆRE

Dolcetto – Barbera –  Aglianico – Primitivo– Schioppetino

DOLCETTO

BARBERA

AGLIANICO

KA
RF

TI
G

TØ
R Italien

2017
Friuli Schioppettino di Prepotto Vigna 

Lenuzza · 100 % Schioppettino øko  fad

Bitter på camparimåden, smæk på peberet og masser af 
kompleksitet og elegance. En af vores favoritter. 

525,-

Italien
2016

Friuli Cabernet LENUZZA 70% Cabernet Franc, 
30% Cabernet Sauvignon fad

Apotek, tomatblade, og et skvæt af eukalyptus. Klassisk Cabernet.

400,-

italien
2016

PIEMONTE DOLCETTO D'ALBA Borgogno fad

Sødme, rundhed og fast i kødet. 
Overraskende af en Dolcetto at være.

400,-

italien
2016

CAMPANIEN Ceraso San Salvatore · aglianico øko  fad

Krydderier & urter. Velkommen til køkkenhaven.

400,-

Dolcetto druen er den lille søde, ja det betyder det på italiensk, men det er ikke det første, man tænker. 
For det meste er den grøn, grenet og kraftig i tanninerne. Vores er godt tæmmet og et overraskende godt glas vin.

Barbera er en del af treenigheden fra Barolo landet Piemonte. Barbera den mest frugt agtige, med masser af 
kirsebær, blød lakrids og lettere mælket i eftermagen. En god begynder til det norditalienske.

Aglianico: Tør fætter, oprindeligt fra Grækenland, men har i de seneste 2.500 år slået sine folder i det sydlige Italien.  
Schioppettino ('lille skud/knald'): aka Ribolla Nera – betydningsfuld drue i det allerøstligste Friuli på grænsen  

til Slovenien – mørk, fast og supersaftig stil med viol, hindbær og peber i næsen.
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Italien 
2017

PIEMONTE Lavai Ghiomo Barbera d'Alba 
Superiore  bæredygtig  fad

Let fremkommelig Barbera, med kirsebærtud og krydderi.

575,-

italien
2015

PIEMONTE BARBERA D'ALBA Borgogno fad

Kirsebær og violer i en skøn forvirring og dog åhh så seriøs.

450,-

Washington 
State 2016

Northridge Barbera 
Casa Smith bæredygtig  fad

Fuldfed Barbera, med et strejf af solskin og fanden-i-voldskhed.

600,-

Washington 
State 2014

Jack's Barbera Casa Smith bæredygtig  fad

Have you met Jack? Det burde du... Barbera i højeste potens.

775,-

KA
RF

TI
G
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THE SICILIANS

RIBS HINDBÆR JORBÆR BAGEKRYDDERIER KIRSEBÆR JORDBÆR LÆDER

KIRSEBÆR LAKRIDS BLOMME TOBAK TJÆRE

Nero d'Avola – Frappato – Nerello Mascalese

NERO D'AVOLA

FRAPPATO NERELLO MASCALESE

KA
RF

TI
G

TØ
R italien

2016
sicilien frappato scoglitti vino lauria øko  

Sangiovese aner med et kraftigt Pinot udtryk. Super spændende.

375,-

italien
2015

sicilien Zio Paolo vino lauria
nero d'avola øko  fad

Siciliansk charmetrold med mørke bær, tobak og fløjl.

400,-

italien
2017

etna Ciauría pietro caciorgna 
· nerello, mascalese fad

Begynder Nerello med jordbærvingummi, støvet og let på tå.

425,-

italien
2016

ETNA Guardoilvento pietro caciorgna
 · nerello mascalese fad

Modne solbær og kirsebær med et skvæt af vulkanitet. Yummi.

600,-

Nero d' Avola er en udbredt rødvinsdrue på Sicilien. En drue der har fået en ny æra - seriøsitet og struktur!. 
Nerello Mascalese er et mere sjældent syn, med elegance a la Pinot Noir! 

Frappato er en gammel aromatisk fætter med bløde tanniner, som på egne ben er let og frisk!
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BLÅBÆR HINDBÆR VIOLER LERTØJ BANAN

FRANKRIG Beaujolais Brouilly Louis Pere et Fils bæredygtig  
Letkrydret bandit med sarte aner.

400,-

FRANKRIG 
2017

Fronton Famille Arbeau Gamay 
Saftsusende letdrikkelig bærbombe.

300,-

FRANKRIG 
2018

Beaujolais La galoche domaine saint-cyr øko

Grøn og spændstig evergreen hele sommeren.

350,-

FRANKRIG 
2017

Beaujolais Morgon les charmes 
domaine saint-cyr øko  fad

Charmerende med god frugt og krop.

500,-

FRANKRIG 
2017

Beaujolais Chénas Les blémonts 
domaine saint-cyr øko  fad

Usleben bandit, godt med bananer, cementstøv og muskler.

500,-

FRANKRIG 
2013

Beaujolais Chénas Les blémonts magnum 
domaine saint-cyr øko  fad

Enkeltmark magnum. Over 100 år gamle vinstokke
i lille oplag og kun i magnum. Big boys go magnum. 

 magnum 

1100,-

GAMAY

Den friske hindbærhyggende, tyndskindede drue fra Beaujolais har i mange år mest været kendt for 
Beaujolais Nouveau (den nye vin, som frigives tredje torsdag i november under stor mediebevågenhed). 

Men glem ikke de 10 store Cru vine fra Beaujolais. De har masser af bund og kraft, 
ikke så høj alkohol og er en kølig lise på en varm sommerdag. 

Raphael fra Sant Cyr er en af de nye kometer i Beaujolais, som tror meget på det økologiske, 
og hans vine er med meget lav sulfitindhold, så vi kunne kalde dem for naturvin.

PO
W

ER
 

FR
UG

T
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KIRSEBÆR FIGEN CEDER TOBAK DILD

Tempranillo findes over hele Spanien og har med sine 38 forskellige navne 
(Ull de Lebre, Tinta de Toro, Tinta del Paìs, Tinto Fino etc.) en særlig plads i manges hjerter.

Vinen var i firserne overfadet, hvor det kun var alkohol, vanille og marmelade, der kunne smages. 
Nu søger vinmagerne frugten og finessen, de bruger stadig egefade, men i begrænset omfang. 

LE
T spanien

2018 
Rioja Pasajes Joven Ruiz Jimenez 

· Tempranillo, garnatcha natur  bio

Let bæret, sommerflirt.

375,-

spanien 
2015 

RIBERA DEL 
QUEILES

tres al cuadrado WINERY ARTS 
· Tempranillo, MERLOT, 
GARNACHA bæredygtig  fad

Frugtfighter med masser af krudt.

375,-
 magnum 

750,-

spanien 
2009

RIOJA QP Reserva fad

Tilbagelænet og uimodståelig, som en Rioja med alder kan smage.

475,-

spanien 
2017 

TORO el Picaro Matsu bio  fad

Tyresved og masser af ungdommelighed, 
men uskylden er intakt.

350,-
 magnum 

700,-

spanien 
2017 

EXTREMADURA Habla Del Silencio HABLA · Tempranillo, 
Syrah, Cab. Sauvignon bæredygtig  fad

Smuk blanding fra det knastørre Extremadura. 
Bitre kirsebær tilsat en gang solbær.

425,-
        0,5 L

275,-
magnum 

950,-

spanien 
2016 

RIBERA DEL 
DUeRO

Bardos Crianza fad

Silkeblød med mørke frugter og hengivent fad.

400,-

SPANSK 
TEMPRANILLO 

& BLENDS

KR
AF

TI
G
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spanien 
2013 

RIBERA DEL 
DUeRo

Bardos Reserva · 90 % tempranillo, 
10% Cabernet Sauvignon fad

Den mørke fyrste på ny fransk eg. Masser af kirsebær & chokolade.

475,-

spanien 
2011/13 

RIBERA DEL 
QUEILES

SEIS AL REVÉS WINERY ARTS 
· Tempranillo, Merlot fad

Flødebolletenoren, kraft og fylde, godt pakket ind i Merlot fløjl.

450,-

magnum 

900,-

spanien 
2013 

RIBERA DEL 
QUEILES

Número nueve WINERY ARTS · Tempranillo, 
Cabernet Sauvignon, Merlot fad

Det magiske nummer, cedertræ og en gennemtrængende 
Cabernet smag, ikke dårligt.

550,-

magnum 

1100,-

spanien
2014 

 

Extremadura Habla No 15 Habla 
· Tempranillo m.m.  bæredygtig  fad

Cowboy'erland, langskaftede støvler 
og masser af støv og hår på brystet.

600,-

spanien 
2016 

TORO el Recio Matsu bio  fad

Velplejet og i sin bedste alder. 
90 år gamle stokke and still going strong.

400,-
 magnum 

800,-

spanien 
2015 

TORO el Viejo Matsu bio  fad

Gammelfar med muskler efter et langt liv i marken, 
over 100 år gamle stokke.

750,-
 magnum 

1500,-

spanien 
2015 

RIBERA DEL 
DUeRO

Alexander VS The Ham Factory 
casa rojo fad  
Grisebasse på vanillerov. Er du til fadbamser, så værsgo.

750,-
 magnum 

1500,-
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Nok verdens mest kendte makkerpar. Alle de største vine fra Bordeaux er et blend af de to druer. 
Merlot giver blødhed, fløjl og frugt til vinen, hvor Cabernet Sauvignon giver rygrad, tanniner og holdbarhed. 

LE
T frankrig 

2016
bordeaux Bordeaux supérieur 

chateau grand francais øko  fad

Fuldblods højrebreds bordeaux med kirsebær, 
så man bliver helt blød i knæene.

450,-
 magnum 

2015

950,-
magnum 

2016 

950,-

WASHINGTON 
STate 2016

mattawa velvet devil charles smith bæredygtig  fad

Djævelsk smækker frækkert af en ferm, 
forfriskende og dog fløjlsblød Merlot.

375,-

Frankrig
2018

Cabardes Lídiot Ventenac · Merlot bæredygtig

Trutmund, røde læber og Hubba Bubba.

375,-

WaShington 
State
2010

Colombia 
Valley

Stoneridge Charles Smith Wines 
· Merlot fad

Fløjslblød og djævelsk farlig.

950,-

WASHINGTON 
STate 2014

Columbia 
Valley

Chateau smith Charles smith bæredygtig  fad

Chateau sofistikeret, West Coast style.
After Eight, blommer, pibetobak, bacon og lakridskonfekt.

475,- 

MERLOT 
& CABERNET 
SAUVIGNON

KR
AF

TI
G

KIRSEBÆR SOLBÆR PEBERFRUGT BAGEKRYDDERIER CEDERTRÆ

CABERNET SAUVIGNON

HINDBÆR KIRSEBÆR BLOMME CHOKOLADE CEDERTRÆ

MERLOT
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Italien
2016

Friuli Cabernet LENUZZA 70% Cabernet Franc, 
30% Cabernet Sauvignon øko  fad

Apotek, tomatblade, og et skvæt af eukalyptus. Klassisk Cabernet.

400,-

Australien
2017

Coonowara Tolmer Penley estate 
· Cabernet sauvignon bæredygtig  fad

Mørke bær i fuld flor – og lidt salvie til at afslutte symfonien.

400,-

Frankrig
2017

Carbardes L'intrus Maison Ventenac 
· Cabernet Franc bæredygtig  
Stramtantet med salvie, tørre krydderier og langstrakte somre.

385,-

Frankrig
2017

Carbardes Paul Ventenac · Cabernet Franc øko  
Uforfalsket Cabernet Franc med alle de klassiske facetter 
af grøn peberfrugt og modne tomater på deres stilke.

500,-

Californien
2015

Napa napa Cabernet 
Robert Mondavi bæredygtig  fad

Rendyrket Napa Cab og hvad dertil hører 
af mørke bær og fuldblodsheste.

950,-

Californien
2013

Oakville/
Napa

oakville cabernet Robert Mondavi fad

Hvor det hele startede for Mondavi. 
Og her i Robert Parker-indpakning.

1100,-

Californien
2014

Oakville/
Napa

reserve Robert Mondavi, 
Kalon Vineyard bæredygtig  fad

Fra "grand cru"-marken Kalon og med 95 parker point  
at gøre godt med, så bliver det ikke bedre.

1800-

WASHINGTON 
STATE 2015 

Columbia 
Valley

CS substance charles smith
Wines of substance bæredygtig  fad

Fadbasker med violer, tobak, blyanter og andet godt.

525,-
 magnum 

1200,-

WASHINGTON 
STATE 2016 

Colombia 
Valley

The Creator Charles Smith Wines
 · Cabernet Sauvignon fad

Mr. Smith himself på etiketten, potent power.

1200,-

Californien 
2017

Napa Valley The Prisoner The Prisoner Wine Company 
· Zinfandel, cab. sauv., petit Shiraz, syrah fad

Fuldfed amerikaner, med smukt integreret fad. "Take no prisoners".

950,-

Californien 
2015

Derange The Prisoner Wine Company 
· Cab. sauv., Petite Shiraz, Merlot, Syrah
Blød, bamset, kærlig med fare for stor afhængighed.

1600,-

Californien
2016

Cuttings The Prisoner Wine Company 
· 80% Cab. Sauv., petit shiraz, zinfandel, syrah
Omfavnet af mørke kirsebær, kaffe, vanille og en gang vilde bær

1400,-



-  38  -

ZINFANDEL
PRIMITIVO

BLÅBÆR JORDBÆR FERSKEN TOBAK

Californisk fænomen med masser af følgere og lige så mange, som synes, at det ikke lige holder.
Druen har samme DNA som Primitivo fra Puglia i Italien. De er dog langt fra hinanden. I de udgaver vi har fundet, 

er der masser af frugt, de er lettere tobakkede og med et strejf af engelsk lakrids.

USA
2015

Dry Creek, 
Lodi, 
Amador

Saldo The Prisoner Wine Company fad

Modne blommer, Sultana rosiner 
og andre gode Zindfulde frugter.

800,-

USA
2012

Sonoma 
Valley

Lemorel Radio Coteau bio  fad

Afdæmpet seriøs Zinfandel uden for meget blommeværk. 

1100,-

Californien 
2017

Napa Valley The Prisoner The Prisoner Wine Company 
· Zinfandel, cab. sauv., petit Shiraz, syrah fad

Fuldfed amerikaner, med smukt integreret fad. "Take no prisoners".

950,-

Washington 
State 2016

Primitivo Casa Smith bæredygtig  fad

Temperamentsfuld syditaliener  
møder den amerikanske godmodighed.

600,-

Californien 
2015

Derange The Prisoner Wine Company 
· Cab. sauv., Petite Shiraz, Merlot, Syrah
Blød, bamset, kærlig med fare for stor afhængighed.

1600,-
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BROMBÆR KIRSEBÆR VIOL KANEL

Østrigsk opfindelse fra 1920’erne, hvor Dr. Zweigelt krydsede St. Laurent & Blaüfrankisch. 
Ægteskabet gik godt, og vinen er i vores udgave, både frugtig og fed på samme tid.

De nye unge vinmagere i Østrig er med på den nye trend med minimum intervention i vinen, 
her nogle gode vine som ikke stikker helt af ned af naturvinsstien.

ØSTRIG 
2016

Burgenland Naturschönheit HareteR natur  øko

Solbærblade, lavendel og polo-pastiller.

450,-

ØSTRIG 
2016

Burgenland Hareter Zweigelt natur  øko

Sandeltræ, Virginiatobak og en 
snert af kogte røde pølser, mums.

350,-

Østrig
2017

Burgenland
Johannes-
höne

Blaüfrankisch Weingut Prieler fad

Sød lakrids, friske tranebær, 
maskulin vin med feminine dyder

400,-

ØSTRIG 
2017 

Burgenland INK Judith Beck natur  øko

Mosset, chokolade og et skvæt kirsebærlikør.

375,-

ØSTRIG 
2014

kamptal zweigelt Christoph Edelbauer øko  fad

Tobak, læder og chokolade pakket ind i originalitet.

475,-

ØSTRIG 
2015

Burgenland Blaüfrankisch Bambule 
Judith Beck natur  øko

Jordet, hengemt, fast i kødet og med en mosset eftersmag. 
Yummi for nogle, mærkelig for andre.

575,-

ØSTRIGSKE 
WILDLINGS

KR
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KIRSEBÆR HINDBÆR BLOMME BROMBÆR 

Malbec er nok mest kendt fra Argentina, men den er oprindeligt fra det franske.
Den argentinske Malbec er fuld af frugt, mørke bær, chokolade og kakao.

Den franske pendant er mere tæt, tørrere og har et pebret krydderi i næsen.
Vi har fundet et fantastisk hus i Cahors, som byder på krasbørstighed, frugt og nye tendenser.

KR
AF

TI
G

LE
T Frankrig 

2018
Fronton Famille Arbeau Côt (Malbec) 

Pebernødder, træ, lakridsrod og masser af chokolade.

300,-

Frankrig 
2017 

Cahors Le Pur Fruit du Causse 
COMBEL-LA-SERRE øko  
Masser af hindbær, lethed og et hint af naturlighed.

350,-

Frankrig 
2016 

Cahors CUVÉE CHATEAU 
COMBEL-LA-SERRE øko  fad

Slotsaftappet dydsmønster af en Malbec 
fra Prinsgemalens, R.I.P., hjemegn.

400,-

Washington 
State 
2016

Colombia 
Valley 
 

Broncho Charles Smith wines fad

Robust og mørk, bedste match til en blodig steak.

1400,-

MALBEC
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HASSELNØDDER CITRON BLOMME SVESKE 

 Sherry, hedvinen med de mange ansigter. Manzanilla, den knastørre med et strejf af hav.
Fino, klassisk tør og en fantastisk ledsager til charcuterie. Amontilldo, hasselnødder på flaske.

Oloroso, valnøddeeliksir. Pedro Ximenez, Flydende svesker tilsat 250 gram sukker pr. liter.
De skal prøves, derfor har vi valgt at have dem alle på glas. 

Og ikke nok med det, så har vi fundet den sicilianske pendant til Oloroso, nemlig Marsalaen.

Marsala – den glemte vin. Tradition og nyskabelse – Marsala er lavet helt tilbage fra 1770 på Grillo druen.
 Vergine er den mest eftertragtede type, der produceres 8 mill. liter Marsala. Ikke meget mere 

end over én procent af de druer, der avles i DOC Marsala, anvendes til Superiore og Vergine.
Vino Lauria Marsala en uskyldig oplevelse! Ristet hasselnød, brændt karamel og tør, saltet citrusnote. 

Og kun omkring 10.000 flasker rummer topvinen Vergine. 

Italien sicilien Marsala vergine vino lauria øko  
Sicilianernes egen hedvin, tør og barsk.

70 cl 

650,

spanien Andalusien manzanilla bodegas yuste 
Tør, smækfyldt med mandelekstrakt og et skvæt af havgus.

50 cl 

300,-

spanien andalusien Oloroso bodegas yuste 
Hengemte valnødder. kraft og tørhed.

50 cl 

375,-

spanien andalusien amontillado bodegas yuste.
Hasselnøddedrøm med spark i. 

50 cl 

300,-

spanien andalusien pedro ximénez bodegas yuste
Så tyktflydende, at det næsten ikke kan komme ud af flasken  
– pas på ketchupeffekten!

50 cl 

375,-

SHERRY
MARSALA

SØ
D

TØ
R
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 Alle har en sød tand, og hvor er det rart at det også findes i flydende form.
Her en samling i forskellige farver og sødmegrader der går op til 456 gram sukker pr. liter.

italien piemonte MOSCATO d̀asti Le lucciole 
MOSCATO øko  120 g/l

Sødmedarling fyldt af honning, fersken og salvie.

75 cl 

375,-

spanien andalusien pedro ximénez bodegas yuste 456 g/l

Så tyktflydende, at det næsten ikke kan komme ud af flasken.

50 cl 

375,-

Frankrig
2018

Loire, Coteaux 
du layon

Nouvelles Confidences Le Fief Noir 
· Chenin Blanc Sød natur  øko

Fed marcipan, orangeskal. Kom an mandelkage og gør mig lykkelig!

475,-

tyskland
2017

Rheingau
Wissel-
brunnen

Spätlese Kaufmann bio

Nektar af abrikoser, mandariner og et skvæt af ædel råd.

600,-

Tyskland
2011

Rheingau Auslese Hans Lang · Riesling
Når det er bedst koncentreret frugt.

 37,5 cl 

500,-

Frankrig Rivesaltes Muscat Rivesaltes Mas Amiel · Muscat
Nektar for sukkergrise, gyldenblød og lækker.

500,-

Frankrig Maury Maury Blanc Mas Amiel · Grenache Gris
Lys, fedladen, med masser af karakter.

500,-

Frankrig Maury Maury Rouge Mas Amiel · Grenache Noir
Frugtig, fræk, og fuld af potens.

550,-

Frankrig Maury 20 Ans Mas Amiel · Grenache Noir
Mørkhudet, sødmefyldt med kraft og ælde.

800,-

SØDE VINE
KIRSEBÆR HINDBÆR BLOMME BROMBÆR 

M
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KIRSEBÆR HINDBÆR BLOMME BROMBÆR 

Druemostens naturlige gæring standses ved tilsætning af druesprit. Herved beholder mosten noget 
af druernes naturlige sukkerindhold. Vinen bliver naturligt sød, og alkoholprocenten stiger selvfølgelig. 

Det engelske ord Tawny betyder brunlig eller gulbrun, og hentyder til den farve, som portvinen får, 
når den lagres på små fade i længere tid. "Rigtig" tawny portvin findes i to kategorier: 

1) med aldersangivelse, fx. 10 års eller 20 års, 2) med angivelse af årgang, de såkaldte Colheita vine.
Begge tawny typer er i princippet drikkeklare, når de er tappet på flaske. 

Colheita Port er en tawny port fra et bestemt høstår. Vinen skal mindst ligge 7 år på fad 
inden den aftappes. Mange ligger dog betydelig længere.

Vintage port den ” ypperste” af portvins typer, vinen tilbringer 2 år på fad og derefter kommer 
den på flaske, hvor den yderligere modnes. Det er kun i deklarerede år der bliver lavet vintage port.

portugal porto Late bottled Vintage - LBV messias 75 cl

475,-

portugal porto branco 10 anos by barbeito Conceito
Granny, hold fingrene væk. Mere seriøs hvid port findes ikke.

50 cl 

475,-

portugal porto 10 anos white messias
Fadlagret hvid port med masser af blomsternykker.

50 cl 

475,-

portugal porto ruby by barbeito Conceito
Umuligt at en basic ruby, kan smage så godt, 
vintagenykker så det gør noget.

50 cl 

475,-

portugal 
2005

porto vintage 2005 Conceito 
Seriøs Vintage, med masser af greb om frugt og syre.

50 cl 

850,-

portugal porto tawny 10 Conceito 
Laid back nøddedrøm, smyger sig om tungen, 
som kun kan sige "give me more and more".

50 cl 

550,-

portugal porto tawny 10 anos messias 37,5 cl 

250,-
75 cl 

475,-

PORTVIN
SØ

D
TØ

R



-  44  -

portugal porto tawny 20 anos messias 75 cl 

700,-

portugal porto vintage 2011 messias 75 cl.

950,-

portugal porto vintage 2009 messias 75 cl.

850,-

portugal porto vintage 2007 messias 37,5 cl 

500,-
75 cl.

950,-

portugal porto vintage 2003 messias 75 cl.

950,-

portugal porto vintage 1989 messias 75 cl

950,-

portugal porto vintage 1984 messias 75 cl

1150,-

portugal porto vintage 1983 messias 75 cl

1150,-

portugal porto vintage 1982 messias 75 cl

1250,-

portugal porto colheita 2004 messias 75 cl

650,-

portugal porto colheita 2003 messias 75 cl

700,-

portugal porto colheita 1995 messias 75 cl

800,-

portugal porto colheita 1980 messias 75 cl

1500,-
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D



-  45  -

VILD MED VIN?
SÅ SKAL DU DA 
SMAGE MERE!

På vores vinbarer og restauranter, er der rig mulighed for at 
afholde smagninger, både for mindre og større selskaber. Hvis det kniber med 

at komme ud af døren, tager vi gerne ud til både virksomheder og private.

Vi elsker vin og vi elsker gode historier
Der er en god historie bag alle Husted Vins vine – og vi elsker at fortælle historien. 

Den bedste måde er ved at afholde vinsmagninger – og det gør vi tit...
Vi holder smagninger i vores restauranter og vi holder smagninger ude hos vores kunder. 

Vi taler på niveau med de mennesker, der er med til smagningen ud fra devisen:
 Ka’ du li’ vinen, er det en god vin...

Vi har et personligt forhold til langt de fleste producenter og vinmagere. 
Nogle er gode gamle venner, mens andre er friske bekendtskaber, 

ens for dem alle er, at de har hjertet med i produktionen.

Hvert år rejser vi ud, med en håndfuld af vores tjenere, og besøger vores producenter. 
Netop her, får vi følelsen af at være en del af noget større – kærligheden til god vin.

Kontakt os for en snak om din vinsmagning, så vi sammen kan finde den helt rigtige oplevelse. 
Skriv en mail til info@hustedvin.dk

vinsmagning
Der er ikke noget 

sjovere end at drikke 
vin og så samtidig 

lære noget.


