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Moët & Chandon, Brut Imperial, Frankrig 
Delikat og afbalanceret med en blød og harmonisk afrunding. 

   800,00 

Saint Maurice, Brut, Champagne, Frankrig 
Den fremstår frugtig og fyldig med en fin syrebalance, samt liflige 
bobler der smyger sig smukt i glasset.  

 100,00  675,00 

Maison Albert Sounit, Crémant de Bourgogne - Prestige 
Brut, Bourgogne, Côte Chalonnaise, Frankrig 
Elegant, frisk Crémant fuld af forførende friskhed, fine frugtnoter 
og sprød syre. En Crémant med en utrolig fin og vedvarende 
mousse. 

 65,00  400,00 

Caprice de Lune Rosé, Beaujolais, Frankrig 
Frisk, frugtagtig og mousserende rosévin med en let behagelig 
sødme. 

 50,00  300,00 

Acquesi, Brachetto, Piemonte, Italien 
Acquesi Bracchetto har en lys kirsebærrød farve og en bouquet af 
solmodne jordbær. Smagen er halvsød med toner af hindbær og 
jordbær. 

 50,00  300,00 

El Miracle, Cava Brut, Valencia, Spanien 
Fyldt med fine bobler, medium fyldig, frisk smag med lime, 
appelsin og ananas som de dominerende smagsnuancer. 

 50,00  300,00 

Saint Louis Sparkling Demi Sec, Frankrig 
Delikat Demi-Sec med frugtrige aromaer af fersken og tropisk frugt, 
et væld af fine bobler og en blød smag, der harmonisk balancerer 
mellem sin friske stil og flotte afrundede karakter.  

 40,00  250,00 

 
    

 
    

 
    

 
    



 

 
    

Hvidvine     

Karetmagerens gode bud 
    

Tebaldo, Bianco, Puglien, Italien 

Frisk, fyldig og aromatisk. Frugtrig med en behagelig eftersmag der 
afsluttes med et forfriskende strejf af lidt bitre noter. 

 50,00  200,00 

Sensas, Chardonnay, Languedoc, Frankrig 
Fyldig, let fadlagret vin med nuancer af fersken, abrikos og ananas.  

 65,00  250,00 

 
    

Chiàro di Lùna, Pinot Grigio/Catarratto, Sicilien, Italien 
Aromatisk, fyldig halvtør vin med banan-og fersken-nuancer. 

   275,00 

Pale Ink, Riesling - Columbia Valley, Washington State, 
USA 

Rank og ren Riesling, hvor klassisk blid sødme forenes med en 
forbilledlig, rank frugtsyre. Fine noter af hvide ferskner og 
mandariner. 

 70,00  300,00 

The 3 Wooly Sheep, Sauvignon Blanc, Marlborough, New 
Zealand 
Lækker, moderne vin med lifligt og saftigt inferno af ananas og 
grapefrugt. 

 75,00  325,00 

Riffel, Riesling Trocken, Rheinhessen , Tyskland, ØKO 
Tør, charmerende og ukompliceret vin med eminent friskhed, en 
underliggende mineralitet og mundvandsfremkaldende syre. 

   350,00 

Domäne Wachau, Grüner Veltliner - Terrassen, Wachau, 
Østrig 

Elegant tør, medium fyldig vin med smag af modne æbler og pærer. 

   375,00 

Chateau Ste. Michelle, Chardonnay - Columbia Valley, 
Washington State, USA 
Kompleks vin med afrundede bløde kanter fra fadlagring ”sur lie” 
og integreret frisk og sprød frugt. 

   400,00 

Famille Hugel, Pinot Gris - Classic, Alsace, Frankrig 

Frisk og elegant tør smag af meget modne frugter, såsom abrikos og 
blommer. 

   425,00 

Jean Pabiot, Pouilly-Fumé - Fines Caillottes, Loire, Frankrig 
Halvtør, fyldig vin med smag af mango og hyldeblomst. 

   450,00 

Maison Louis Jadot, Chablis - Cellier de la Sablière, 
Bourgogne, Chablis, Frankrig 
Chablis i smuk, lys, lidt gylden forklædning. En mundrensende, 
mineralsk, klar, en smule skarp og meget frisk hvidvin til østers og 
hvid fisk. 

   500,00 



 

 
    

Rosévine     

Karetmagerens gode bud 
    

Tebaldo, Rosato, Puglien, Italien 

Let og læskende rosévin med frugtrig bouquet. 
 50,00  200,00 

Remy-Pannier, Rosé d'Anjou, Loire, Frankrig 
Bouqueten er frisk med noter af mynte, hvid peber og masser af 
røde bær. De røde bær, som jordbær og ribs, går igen i smagen, der 
fremstår blød og livlig og med en afstemt balance mellem det 
sødmefulde og forfriskende.  

 65,00  250,00 

 
    

Zenato, Chiaretto Bardolino, Veneto, Italien 
Rosé fra Gardasøens østlige bred. Indbydende og forfriskende vin 
med noter hindbær og solbær. Kan matche de fleste forretter samt 
lyst kød.  

   300,00 

Château d'Esclans, Whispering Angel, Côtes de Provence, 
Frankrig 
Silkeagtig sommerdrøm og kendt som verdens mest populære rosé. 
Frisk, floral og crémet rosé med den reneste smag af højrøde 
jordbær, friske hindbær og lyse kirsebær. 

  250,00 475,00 

 

Rødvine 
    

Karetmagerens gode bud 
    

Tebaldo, Rosso, Puglien, Italien 

Flot afrundet vin - både fyldig og blød med nuancer af brombær, 
kirsebær og chokolade. 

 50,00  200,00 

Sensas, Cabernet Sauvignon/Syrah, Languedoc, Frankrig 
Fyldig, blød vin med brombær og vanille i smagen. 

 65,00  250,00 

 
    

 
    

Torre del Barone, Primitivo, Puglien, Italien 
Varm bouquet af blomme, en fyldig, blød og frugtrig smag af 
blomme, brombær og flot udblødte tanniner. 

   275,00 



 

 
    

Red Ink, Syrah - Horse Heaven Hill, Washington State, 
USA 

En intens, frugtrig og blidt afrundet vin, der byder på fyldige, 
mørke frugter såsom brombær og modne hindbær og et pikant 
strejf af hvid peber. 

 70,00  300,00 

Gran Clos, Solluna, Priorat, Spanien 
Bouqueten er forfriskende og kompleks, med mørke, modne bær 
og sarte antydninger af kaffe og grønne urter. Smagen er blød med 
en fornem struktur, og har intense påmindelser om modne røde 
bær.  

 75,00  325,00 

Finca Sophenia, Estate Wine - Malbec, Tupungato, 
Argentina 
Kompleks, elegant og fyldig vin med kirsebær, blomme og vanille 
og fine undertoner af mynte og violer. 

   350,00 

Peter Lehmann, Portrait - Barossa Shiraz, Barossa Valley, 
Australien 
Bouquet af blommer og mørke frugter samt en fyldig og 
velstruktureret smag efterfulgt af en lang eftersmag. 

   375,00 

Chateau Ste. Michelle, Cabernet Sauvignon - Columbia 
Valley, Washington State, USA 

Meget indbydende og alsidig Cabernet, hvor vinmagerens fokus er 
silkebløde tanniner og flot struktur. 

   400,00 

Brazin, Zinfandel, Californien, Lodi, USA 

Amerikansk Zinfandel, når den er flottest! Mørk farve og intens 
næse af krydderier og kaffe. I smagen fornemmes blommer, 
chokolade og vanilje. 

   425,00 

Tommasi, Ripasso Valpolicella Classico Superiore, Veneto, 
Italien 
Klassisk Ripasso - fyldig, moden, varm med et strejf af mandel i 
eftersmagen. 

 100,00  450,00 

Domaine Bernollin, Bourgogne Rouge - Les Corbaisons, 
Bourgogne, Côte Chalonnaise, Frankrig 

Kompleks og harmonisk – med masser af sprødhed og 
frugtkarakter. 

   450,00 

Viña Pomal, Gran Reserva, Rioja, Alta, Spanien 

Seriøs klassisk Rioja stil, flot afrundet, smidig og lang raffineret 
eftersmag. Noter af røde bær, kaffe, vanille og lidt sød lakrids. 

   475,00 

Clos de Caveau - Carmin Brillant, Vacqueyras, Frankrig 
Bouqueten er næsten eksplosiv af sort frugt med antydning af 
krydderier og garrigues, smagen er meget kompleks med stor 
rundhed og modenhed i frugten.ØKO 

   550,00 

Marziano Abbona, Barolo - Pressenda, Piemonte, Italien 

Vinen dufter af violer og skovbund og har en meget harmonisk og 
frugtrig smag. 

   650,00 



 

    

Dessert & Portvine     

Karetmagernes gode bud 
    

Cala del Mar - Moscato Blanc, Valencia , Spanien 
Frisk, imødekommende og let perlende. Vinen er lavet på Moscato-
druer så den har en meget behagelig sødme men fremstår stadig 
dejlig frisk.  

 40,00  250,00 

Château de Fesles, Coteaux du Layon - Vieilles Vignes, 
Loire, Frankrig 

En ædelsød vin med mange komplekse duft- og smagsindtryk. På 
en og samme tid både intens og elegant.  

 55,00  375,00 

Riffel, Riesling Auslese, Scharlachberg, Rheinhessen, 1/2 
fl., Tyskland 

Kompleks, elegant og forfriskende. En sødmefuld vin fyldt til 
bristepunktet med indsmigrende duft- og smagsnuancer. 

 75,00 400,00  

Tommasi, Recioto della Valpolicella - Fiorato, Veneto, 1/2 
fl., Italien 
Sød, fyldig med kirsebær og mandel i eftersmagen. 

  425,00  

Warre's, Den Kongelige Livgardes Port, Douro, Portugal 

Kraftig smag af vilde røde bær i en elegant krydret alliance der 
efterfølges af en lang og behagelig finish. 

 55,00  400,00 

Warre's, Otima 10 year Tawny, Douro, Portugal 
Bouquet af moden frugt med en dejlig delikat og blød smag med 
nuancer af nødder, mandariner og abrikoser. 

 60,00  400,00 

Warre's, Late Bottled Vintage, Douro , Portugal 
Indsmigrende næse med et strejf af violer og røde frugter og en 
elegant blød smag med krydrede noter.  

   600,00 

 


