Fisketallerken

Alto Profilo
Prosecco Valdobbiadene, Veneto
Alto Profilo Prosecco Superiore
Livlige små bobler stiger flot op i glasset og gør vinen indbydende allerede ved første øjekast.
Farven er hvidgullig, klar og lys. Duften er ren og fin med delikate nuancer af æble, pære og blomster.
En tør men afrundet syre i balance med frugten og boblerne skaber en harmoni, som giver en klassisk
stilren og indsmigrende oplevelse af italiensk Prosecco.

Tapas Tallerken

Grauscheifer Riesling
Weingut Familie Rauen, Mosel, Tyskland
Denne friske og let halvtørre hvidvin fra Familien Rauen er udelukkende lavet af Riesling-druer fra 50 årige
vinstokke, som står på skråningen der vender ned mod Moselfloden.
Farven er klar og lysegul og vinen dufter af en blanding af citrus og fersken. De eksotiske frugter fortsætter
også i smagen, og eftersmagen er yderst behagelig, hvor bærsødmen kommer i fine lag.
TYSK HVIDVIN NÅR DET ER BEDST

Hovedret

Tenute Ca’Nove
Ripasso, Superiore 2014
Provolo
Lavet på Corvina 60 %, Rondinella 20 % og Molinara 20 %. Lavet den traditionelle Ripasso metode, en del af
vinen er lagret 18 mdr. på franske 225 l barrique egefade resten på 2000 l egefade.
Flot rubinrød farve, moden bærduft med vanilje noter. Velsmagende vin med mellem fylde og en blød
finish.

Dessert

Bulas
Fine White Port
Denne hvide portvin har sødme og elegance og fremstår flot gylden i glasset, efter de fem år på egetræs
fadet. Det klæder denne vin rigtig godt at blive afkølet, da det giver den en lækker friskhed, som fint
balancerer sødmen.

Midnat

La Matota
Daniele Reale, Piemonte
Lavet på håndhøstede Moscato druer, fra Piemonte distriktet
Vidunderlig mousserende vin fuld af friske sødlige noter. elegante bobler Lys strågul farve med et gyldent
skær, i næsen anes friske noter af moscato druen. Vinen er sød og mousserende, blød og aromatisk
med en fin syre der virkelig klæder denne vin

Vinmenu 1 : 375,- kr

Vin menuen indeholder 1 fl af hver vin der svarer til ca. 4 personer

