Vinkort

VELKOMMEN

TIL GOD MAD - SKAL DER GOD VIN
VI ” HAR VÆRET ” VERDEN RUNDT, SØGT OG SMAGT, SÅ HER PÅ DETTE
VINKORT FINDER MAN DE FØRSTE VINE VI GERNE VIL PRÆSENTERE.
VINKORTET PÅ RESTAURANT KLINTEN, VIL LØBENDE SKIFTE, I TAKT
MED I SKAL MED PÅ HELE VORES
VINREJSE.
OG HUSK – VI ER GERNE BEHJÆLPELIG MED, HVILKEN VIN DER
PASSER, NETOP TIL DEN RET, I VÆLGER..

VINKORT
HVIDVIN
Arrowhead Block Sauvignon Blanc

Denne Sauvignon Blanc ra Arrowhead Block, produceret i det sydøstlige Australien, er en
udsøgt vin, der får din hverdag til at blive lidt mere
farverig og luksuriøs. Som det er kendetegnet ved Sauvignon Blanc, har denne vin en elegant og frisk smag samt lidt bitter syrlighed med et strejf af tropiske frugtnoter.
1/1 fl 249,- 1/2 fl 140,- glas 55,-

Pacific Heights, Chardonnay, Californien, 2018

Kraftig og fed Chardonnay fra 2018, med en friskhed og gennemført lækre smagsnoter. En
chardonnay som kan være med til at skabe en
formidabel stemning. Når vinen skænkes, er det først der møder næsen
duften af eg, vanilje og grønne æbler. Den har den typiske fedme som vi
associerer med chardonnay. I munden har den bløde noter af æbler, melon og strejf af
kvæder. Der en del syre tilstede som er med til at afbalancere
fedmen. Alt i alt en formidabel hvidvin.
1/1 fl 269,- ½ fl 140,- glas 55,-

August Kesseler Riesling Kabinet

Flot og elegant hvidvin produceret af 100% Riesling druen, der er dyrket i Pfalz området i
Tyskland. Vinben har en skøn duft af modne frugter, æbler, fersken og smagen er harmonisk, delikat og forfriskende med tilpas syre samt blid og behagelig eftersmag. Vinen får lov at
ligge på fin gær i
tilstrækkelig lang tid, før de meget skånsomt bliver tappet på flaske. Det giver en velafbalanceret og utrolig harmonisk vin.
1/1 fl 299,- 1/2 fl 170,- glas 75,-

VINKORT
ROSÉ
Monterey Bay

Indbydende zinfandel rose fra solrige Californien. Noter af vandmelon og kirsebær rammer
næsen med en dejlig sødme. I munden er den ligeledes sød og frugtig, men har en tilpas
syre der giver en dejlig frisked. ET virkelig lækkert glas, der kan drikkes hele året
1/1 fl 279,- ½ fl 149,- glas 65,-

Pacific Heights Zinfandel Blush 2018

De naturskønne og solrige omgivelser i det nordlige Californien tilbyder den ideelle ramme
for sunde og modne druer. Dette kommer også til udtryk i denne rosé som har en lys lakserosa farve med en frisk næse af både
jordbær og hindbær. På ganen møder du en forfriskende, saftigt og elegant
oplevelse. Den er smagfuld og utrolig velafbalanceret med en let skarphed på den dvælende
finish. Aromaer af både jordbær og vandmelon.
1/1 fl 279,- ½ fl 149,- glas 65,-

L’Ostal Cazes Rosé 2019

Meget lys, klar og delikat lyserød farvetone. Den meget komplekse og delikate næse tilbyder
en subtil kombination af rosenblade og granatæble. På ganen er man næsten angrebet smidigt, let og friskt. Finishen giver et
behageligt strejf af sødme og dvælende aromaer af frisk granatæble.
1/1 fl. 279,- ½ fl. 149,- glas 65,-

VINKORT
MOUSSERENDE VIN
CAVA, BRUT, DIBON, RESERVE , SPANIEN

”Best Buy” og 88 point i WineEnthusiast Magazine
Det er en meget elegant cava.
Rank og frisk, med en livgivende frugtsyre og en flot mousse.
Perfekt til aperitif, til skaldyr, og som gennemgående vin til tapas.

1/1 fl. 289,-

MONTELLIANA SOVRANO BRUT, ITALIEN

Meget aromatisk duft, af pære, æbler lidt mandel og citrus.
Smagen er frisk og fin, med en god fylde som gør at vinen ikke virker så tør.
En ualmindelig alsidig og bredtfavnende charmetrold med et flot forhold mellem pris og
kvalitet.

1/1 fl 289,-

Antica vigna prosecco extra dry platinum edition, Italien

En harmoni af fuld afbalanceret smag af fin perle og duft af hvide ferskner, grøn melon.
Smagen af grønne æbler og middelhavs urter med en blød ananas smag. Jeg vil klart anbefale at servere som aperitif, pasta, fløde og frisk ost eller fisk og grillede grøntsager. En
fremragende flaske helt generelt.
1/1 fl. 289,-

VINKORT
RØDVIN
Bajoz Old Vines 2018
Bajoz er en af de mest velsete vinhuse i Spanien. Navnet kommer fra “the Bajoz river” som
ligger nær Zamora town i Morales de Toro. Tempranillo druerne som er brugt til vinen er
håndplukket fra vinranker med op til 40 år gamle vinstokke.
Vinen har en dyb kirsebær rød farve. I flasken findes koncentreret aromaer af sorte kirsebær
og røde frugter. Ganen vil opleve smage af varm blomme, som flettes sammen med saftige
røde bær og skaber en bahagelig oplevelse.
1/1 fl 1/1 269,- ½ fl 145,- glas 55,-

L’Ostal Cazes Estibals – 2015 fra familien J-M Cazes
En behagelig vin med en modne noter af sveske, eg, røg, tobak, stald og svampe. Også med
frugtige noter af hindbær, jordbær og røde bær. En saftig og elegant vin med lavt syre og
middel tannin niveau. En vin med flot mørk farve og passer særdeles godt til vores menukort, når vi tale Fransk vin. Pris 1/1 fl 299,- ½ fl 170- - glas 70,-

Salvaterra Valpolicella Ripasso 2014
en lækker ripasso som er lavet på traditionel vis, hvor Valpolicella-vinen eftergærer med de
tørrede Corvina-, Corvinone- og Rondinella-druer fra Amarone- og Recioto-produktionen,
det giver den flotte dybe farve og mere fyldige og komplekse smag.Den har en dyb rubinrød-farve og smager hammer godt!
Dejlig fyldig duft og smag af blomme og modne kirsebær med let tone af læder og godt
integrerede fadtoner. Lang eftersmag med godt afrundede og bløde tanniner.
1/1 fl 299,- 1/2 fl 170,- glas 75,-

VINKORT
Villa Maria, New Zealand 2013
Druerne til Private Bin Organic Merlot kommer fra marker på Villa Maria’s Joseph Soler vingård
i Hawkes Bay, som er dyrket efter økologiske principper siden 2001. Vingården støder op til
Gimblett Gravels vinområdet, hvor der er optimale betingelser for at dyrke rødvine af høj kvalitet.
Private Bin Organic Merlot er pakket med rig frugt med aromaer af mørke blommer og røde
bær og et delikat strejf af krydderurter. Smagen er fyldig og saftig med silkebløde tanniner i finishen.
1/1 fl (før 399.-) NU 329,- ½ fl 190,- glas 80,-

Primitivo Susumaniello Salento Igt 2017
En mørke-rød farve med lilla hints, med en kompleks buket rød frugt aromaer og krydret
noter. Boccantino Primitivo Sussumaniello Salento IGT er præget af en intens og varm
smag. De druer, der anvendes til denne vin, høstes på den manuelle metode og undergår
gæringsprocessen ved at kontrollere temperaturen på 16 ° til 18 ° C.Herefter deles vinen i
rustfrit stål tanke og en anden del i store eg fade eller tønder. Den endelige blanding gennemgår en sidste aldring i flaske i 3 måneder.Den kendte vinanmelder Luca Maroni får
vinen hele 98/99 points - så det er altså en absolut topklasse vin!
1/1 fl 345,- ½ fl 190,-

ENTRELOBOS TINTO FINO 2016
Entrelobos Tinto er en Ribera del Duero med et lyst udseende og en intens smag, der opretholder en perfekt balance med smag af vilde bær som giver en cremet ristet eftersmag.
Hoveddruen er Tempranillo-druen, også kaldet Tinto Fino/Tino del País, som er en lokal
variant af Tempranillo-druen.
Ribera del Duero vine kendetegnes ved stor koncentration og en intens, dyb farve. Smagen
er ligeledes fyldig, frugtig og koncentreret. Det er vine med stor og potent smag.
God til: tapas, gode sunde bøffer og sene hyggelige aftener.
1/1 445,- ½ 245,- glas 90,-

VINKORT
Governo Val del Barone Rosso Toscano 2017
Toscana Rosso IGT Governo, Duca di Saragnano er produceret på Toscanas velkendte Sangiovese-drue i en blend med Merlot. Vinen er produceret efter den traditionelle Governo
all’uso Toscano metode, som er en over 700 år gammel toscansk teknik til at behandle vin.
De tørrede druer giver en koncentreret juice, som tilfører kompleksitet og fylde til vinen.
Governo-metoden er gunstig for Sangiovese-vinene, som ofte fremstår med en lidt karakteristisk frugtsyre. Vinens livlige og dybe røde farve er nærmest symbolsk for vinens stærke
karakter. I duften fornemmes noter af kirsebær samt skovbær og de fine krydderier giver
vinen en og unik bouquet. Den bløde smag har en nærmest perfekt balance mellem sødme
og syre
1 / 1 fl 395,- ½ fl 230.-

Chateau Trimoulet saint emilion grand cru 2013
Huset Trimoulet ligger et fantastisk smukt sted i Bordeaux. Huset er efterhånden blevet
meget kendt på sin finere, raffinerede og balancerede bordeauxvin og producerer mange
forskellige klasser og typer vin.
Du har her en Claret som er helt formidabel. 75% Merlot og 25% Cabernet Franc. Den har
en mellemfyldig klang over sig og en blødere karakter. Gode frugtige noter, florale noter og
en super balanceret syre med tæskende gode tanniner. De behagelige af slagsen.
1 / 1 fl 595,-

Carrol Boyes Limited Edition Private Collection Shiraz 2013
Ordet “privat” i navnet, betyder vi har købt denne vin fra en privat samling i Holland.
Mørk chokoladearomaer og delikate noter af hvid peber og forsigtigt integrerede frugter og
tanniner, som ikke kun giver en fuld aroma, men også garanterer en behagelig smuk struktur
på ganen. Carrol Boyes har samarbejdet med sin bror, landmand og finansmand John Boyes
for at skabe et unikt udvalg af premium-vine med begrænset oplag. Lidenskab for kreativitet
og håndværk strømmer gennem disse søskendes vener. Den fineste vinfremstilling her bliver
virkelig kunst. Det hele foregår i Syd Afrika.
Etiketterne på flaskerne bærer den kunstneriske signatur fra Carrol Boyes - den perfekte
kombination af kunst og vinfremstillingshandelen. Resultatet taler for sig selv.
1/1 fl. 695,-

