
Vinmenu fra vores gode ven i Vinskibet, som har lavet nogle extra skarpe 

priser til vores gæster. 

 
Velkomst: Champagne Brut Tradition fra Diebolt Vallois 

Det er top 10 champagne kvalitet lavet på et blend af 1.cru og Grand cru Pinot Noir og Chardonnay druer. 

Tør velbalanceret stil med lidt blød frugt og et perfekt glas at have i hånden til Dronningen. 

Nytårsprisen er 305,- 

Til forretten 

'Chanoine de Notre Dame' Bourgogne Chardonnay fra Domaine Jaiffelin. 

Charmerende klassisk og enormt vellavet Bourgogne. Tør og fin krydret med den klassiske lidt fede og 

samtidig flot nuanceret stil der går enormt godt til denne nytårsklassiker. Top kvalitet for pengene. 

Nytårsprisen er 179,- 

Til hovedretten 

2017 Brunello Piccolomini d'Aragona DOCG fra Chiacci. 

Dette er noget af det bedste Brunello der overhovedet bliver lavet, og får også velfortjent 94-97 point 

internationalt (igen) i denne årgang.  

Drikkemoden og dyb mandhaftig stil, spækket med lækre nuancer og aromaer i den lange eftersmag. 

Nytårsprisen er 345,- 

Til desserten 

Château Piada 2015 fra Barsac (37,5 cl.). 

Sauternes/Bordeaux Muscat dessertvin der er klassisk sødmefuldt charmerende i glasset med et godt 

modent udtryk der komplimenterer, men ikke overdøver desserten. 

Nytårsprisen er 119,- 

Eller et spændende alternativ til desserten 

Picolil, Ermacora fra Friulli (50 cl) 
 

Enormt elegant og dyb blød fyldig variation passito dessertvinen. Kendt som ynglings vinen i de 
europæiske kongehuse for 2-300 år siden og stadig topkvalitet! 

Nytårsprisen er 289,- 

Til kransekagen! 
 Moscato d'Asti 'Biancospina' fra La Spinetta 

 Er man træt af at kransekage og champagne står og skriger hinanden. Ja så skal man roligt bare kaste sig 
ud i denne luksus version af en Moscato d'Asti fra et af Italiens bedste vinhuse, og her en helt anden 

verden og kvalitet end den der ellers findes på markedet.  

Blød, vinøs og svært elegant med fine bobler. Frisk og delikat med charmerende modne lyse frugter og 
akaciehonning. 

Nytårsprisen er 135,- 

 


