Apotekets
Rødvine
½ fl.
La Minga
på karaffel
Cabernet Sauvignon fra Chile, en god fyldig vin……………......... 115-

glas
54-

1/1 fl
218-

The Cab fra Sydafrika
vinen er dyrket på de velkendte Cabernet Sauvignon druer………Tilbud!

54-

195-

Côtes du Rhône Pas des Roches, App. Controllée (Frankrig)
vinen er stukket med 70%Grenache fra ældgamle vinstokke,…………….

55-

235-

Deakin Estate Shiraz (Australien)
vinen har en dybrød farve med typisk Shiraz karakter, smag af blomme…

55-

225-

Pelusas Cabernet Sauvignon (Chile)
imødekommende og velsmagende Cabernet med smag af solbær og brombær

55-

248-

Chianti Classico (Italien)
en blød og elegant vin med lang eftersmag af egetræ og solbær…………..

58-

268-

Rioja Viña Bujanda Crianza (Spanien)
modnet 12 mdr. på egefade, en vin med en rigtig høj kvalitet …………..

58-

268-

O7-Toscana Rosso, fra det kendte Toscana i Italien
en god, lidt mørk vin med en fin afrundet smag og 14,5 % vol…………...

55-

245-

Vinum Africa fra Sydafrika
Stellenbosch Cabernet Sauvignon, en dybrød, varm solmoden Cabernet…..

298-

Les Collins de Laure Rouge (Frankrig)
er en god frisk og rund vin fra Rhone, en god og afbalanceret vin………..

345-

Miros De Ribera, Crianza fra det Spanske højland
Vinen fadlagres i 12 måneder, er rig og mættende med en lang eftersmag…

345-

Château L´Ancestral, Lalande de Pomerol (Frankrig)
dyrket på 35 år gamle vinstokke i særdeles godt mikroklima…………….

375-

Apotekets
Rødvine
1/1 fl
Valpolicella Superior Tedeschi Ripasso (Italien)
er en lidt kraftig vin med blød og lang eftersmag efter lagring
på egefade. Den byder på en smag af kirsebær og solbær

325-

Rioja Viña Bujanda Reserva (Spanien)
vinen er modnet I 20 mdr. på egefade og lavet på Tempranillo druen……

318-

Amaranta, Montepulciano D´Abruzzo ( En vi med Guldmedalje)
vinen er manuel høstet fra gamle vinstokke. (En vin der bør prøves!)…...

348-

Barolo Rasore Docg (Italien)
stor krop, en rigtig god vin for kendere.

pr.glas 78-

345-

Amarone Gamba la Quare (Italien)
en lidt krydret og sødmefuld vin med en frugtagtig smag ………..…….

495-

Chateau Magdelaine 1ér Grand Cru Classé B 2003 (Frankrig)
en flot Saint-Emilion, 90% Merlot og 10% Cabernet Franc …………

995-

Hospices De Beaune, Appellation 1er Cru Contrôlèe 1999
denne flotte vin fra Beaune har vi fundet på en udstilling. Den er kun
produceret i et meget begrænset antal. En unik vin for kendere som vi
tilbyder til 4-500 kr. under markedsprisen. ………….………………...

1.395-

