VINKORT
TIL GOD MAD - SKAL DER GOD VIN TIL...
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..

HVIDVIN
McGuigan Rawnsley Estate Sauvignon Blanc 2016

Aroma er saftige noter af sprøde æbler og friske plukket pærer. En frisk og levende sauvignon
blanc som er et perfekt eksempel på en moderne Australsk vin. Fuld af lyse modne fersken,
grønne æbler og pæresmag fra de bedste druer dyrket over Australien.
McGuigans familie har gjort det godt for kvaliteten af australske vin i generationer,
Sourcing Premium frugt fra Australiens bedste vinregioner
– 1/1 fl 220,- – ½ fl 120,- - glas 55,-

Gaucho Club, Mendoza, Chardonnay Torrontes 2014

Druesammensætningen i denne vin er 85% Chardonnay og 15 % Torrontes. Druerne plukkes
tidligt om morgen og bringes hurtigt til Mendoza Vineyard´s kældre for at undgå oxidation.
Stilkene fjernes og druerne presse blødt. Druemosten køles ned, udvalgte gærceller tilsættes
og gæringen sættes i gang i temperaturkontrollerede tanke. Det giver vinen en flot lysegul
farve med grønlig skær. Bouqueten er frugtig og Torrentes-druens karakteristiske ferskenog appelsinduft fornemmes tydeligt. Halvtør, crispy, og noter af ananas, honning, melon og
grapefrugt. 1/1 fl 269,- ½ fl 149,- glas 65,-

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
Coteaux d’Aix en Provence 2015 Rosé Provence A.O.P. Frankrig
Vin fra Californien er på mange måder trendsætter for amerikansk vin. Næsten alt californisk vin udmærker sig ved sin kvalitet, og lette tilgængelige og opulente stil. Denne top Zinfandel er en frisk og frugtig rosé, velegnet til de, der ikke så meget til tørre vine. Minder om
jordbæris på næsen og udnerstøttes af lys, bærfrugtig gane, med flot og elegant finish.
1/1 fl 269,- ½ fl 149,- glas 69,-

RØDVIN
McGuigan Rawnsley Estate Shiraz 2015

McGuigan Estate Shiraz kommer fra nøje udvalgte marker i det sydlige Australien og er et
glimrende eksempel på, hvorfor Australien er så berømmet for at producere Shiraz af høj kvalitet. Vinen fremstår blød og fyldig med en klassisk smag af australsk Shiraz. Bouqueten er
præget af solbær, blomme, toner af eg samt et strejf af vanille. En elegant, karakterfuld og
harmonisk vin, der bliver ved med at begejstre.
1/1 fl 220,- ½ fl 120,- glas 55,-

Chäteau Ladignac, Cru Bourgeois, Medoc 2011

Denne flotte Cru Borgeois fra Chateau Ladignac er lavet på 60% Cabernet Saugvignon, 35%
Merlot, 2% Cabernet Franc og 3% Petit Verdot.
Flot mørk rubinrød farve. Duft af søde røde frugter og solbær frugt blandet med noter af
cedertræ og lette krydrede toner. Smagen er dejlig blød, moden og rund med en afbalanceret
tannin og en dejlig eftersmag med krydret vanilje og peber. Sjældent at se en CRU til sådan
en pris.
1/1 fl 299,- ½ fl 170,- glas 75,-

Castellani Primivito 2015, Toscana, Chianti

-Frisk og livlig Chianti der viser elegancen fra Sangiovese druen. Kirsebær, let animalske noter, grønpeber og urter. Elegant vin med god frugt og lidt mineralske toner. Fin lethed, vin med
dejligt lille syrebid der giver en flot finish. “En let, frugtig og uhøjtidelig rødvin - en herlig
vin der passer sommer og vinter, med Klintens udsigt.
1/1 fl 299,- 1/2 fl 170,- glas 75,-

VINKORT
TIL

Helter Skelter, Merlot Californien 2015

BU

D

Imødekommende, amerikansk vin med intens frugtrigdom. Denne vin er præcis, som en god
Merlot skal være. Helter Skelter Merlot er ikke kun til Beatles-fans - dette er en rund og blød
californisk Merlot, der appellerer til et meget bredt publikum. Mørk rød, blød og frugtrig,
klassisk rund vin på Merlot-druer. Næsen af blommer med bladnoter. Ganen er raffineret med
sprød frugt skinnende gennem og fører til en fin og forsigtig slutning. Vinen kommer fra en
50 år gammel vingård i det centrale Californien. Druer høstes i slutningen af september, ved
optimal modenhed, derefter bragt til vingården i de tidlige morgentimer, når det er koldt.
1/1 fl 329,- ½ fl 190,- glas 80,-

Pepe Yllera, Bibera Del Duero, 2015

Dyb smag af sort kirsebær, rød farve med lilla og blå glint. Kraftig for næsen der afspejler
den klassiske spanske rødvin. Vinens aromaer af vanilje, lakrids og eucalyptus balancerer den dybe intense smag fra de sorte kirsebær. Den føles som silke i munden, med en sød
og god syrlighed som gør den frisk. Den intense rødvin forstærker smagen og giver den en
lang eftersmag af der fremprovokerer en snert af bær og vanilje. Vinen er håndplukkede, hvor
druerne første vælges på vingården, dernæst i kælderen. Den alkoholiske femtation har gennemsnitlig haft en temperatur på 28 grader i beton beholdere. Denne kraftige vin er den perfekte oplevelse for den nysgerrige vin-næse, der elsker at udfordre de spanske vindistrikter på
smag og aroma.
1/1 fl 399,- ½ fl 230,- glas 85,-

Pipeta, Temoranillo Toro D.O. 2014, Castilla, Spanien.

Toro ligger, tæt på Portugal. Toro fik D. O. status i 1987. Pipeta produceres af winemarker Javier Ortega, der har 20 års erfaring fra vinbranchen. Druerne er dyrket på de 25 hektar
vinmarker han råder over -og han er stolt af denne vin, som han har givet sit eget kældenavn:
Pipeta. Vinen er produceret af 100% Tempranillo druer, der er dyrket på gennemsnitlige 45
år gamle vinstokke i Toro. Smagen ja den er lidt svær Tempranillo druen smager nemlig af
Hindbær, Blåbær, Brombær, Kirsebær, Sveske, Grannål, Lakrids, Kanel, Nellike, Læder,
Chokolade, Røg, bedøm selv denne fantastiske flaske vin den behøver ikke mere beskrivelse..
1/1 495,- ½ 295,- glas 95,-

