SNACK & APERETIF
2-3 forskellige salte snacks
(2-3 savoury snacks)
65 pr. Person
inkl. bobler eller gin & tonic
(with bubbles or gin & tonic)
150 pr. Person

Vine på glas/wines by the glass
Bobler/bubbles
2015 Crement Zero Dosage, Champ Divin, Jura (FR)

95/550

Hvidvin/whites
NV Grüner Veltliner Landwein, Andorfer, Kamptal (AU)
2016 Trebbiano D'Abruzzo, Antica Tenuta Pietramore, Abruzzo (IT)
2016 Le Riesling d'Eric, Le Vins Pirouettes, Alsace (FR)
2015 Florale, Domaine Des Ronces, Jura (FR)

75/375
85/425
95/475
120/600

Orange
2016 "JOJO" Orange Juice, Philipp Kettern, Mosel (DE)

120/600

Rødvin/reds
2016
2013
2010
2016
2011

Ventoux Rouge, Le Ferme St Pierre, Rhône (FR)
Mongrana, Querciabella, Toscana (IT)
Gattinara, Anzivino, Piemonte (IT)
Beaujolais 'Madame Germaine', Yvon Métras (FR)
Côtes de Bourg, Château Falfas, Bordeaux (FR)

75/375
85/425
105/525
110/550
130/650

Dessertvin/Sweet Wines
2016 Moelleux, Clos de Lapeyre, Jurançon (FR)
2015 Les Gravels, Domaine Rotier, Gaillac (FR)

85/575
85/575

Øvrige drikkevarer/Other beverages
Øl/Beer
Sidekick Brewery 33 cl

To Øl 33 cl

- Juicy Lucy Session IPA

- Raid Beer Lager

Small Batch Brewery 50 cl

Svaneke Bryghus 50 cl

- Kadeau Gooseberry Ale

- Svaneke Blonde

60
75

Gin & Tonic
- Copenhagen Distillery Gin & Fentemans Tonic, lemon

95

Økologisk most fra Bornholms Mosteri, 25 cl

35

- rabarber, æble, solbær eller hyldeblomst
(organic juice: rhubarb, apple, black currant or elderflower)

Kaffe / The m. sødt (coffee/tea)
- vælg mellem Kieni (Kenya) fra The Coffee Collective
eller sort, grøn el. urtete

50

VINKORT / WINE LIST
På PONY serverer vi vine fra små producenter med støvlerne dybt plantet i deres terroirs. Vi kan bedst
lide vine fra kølige klimaer med syre, frugt og liv, og vi har alt fra vilde naturlige vine til vine fra
klassiske distrikter med klassiske udtryk. Vore vine er som minimum økologiske - fordi vi hverken vil byde
druerne, jorden eller jeres kroppe andet. Skål!
At PONY we serve wines from small producers, that are as a minimum organic. We have anything from
wild natural wines to wines from more classical districts with a more classical style.
Please ask us if in doubt. Cheers!

Mousserende/Sparkling
NV

Æblerov

Sjøsjøg

300

Vores egen cider, lavet i samarbejde med Æblerov i Valby. Sindssyg frisk, frugtig og elegant cider. Lavet
udelukkende på økologiske bornholmske æbler. SKÅL!

NV

Jérôme Arnoux

Elégance (Extra Brut)

450

Klassisk og ultrabalanceret cremant lavet på lige dele Chardonnay og Pinot Noir. Massere af moden frugt og
friskhed, og det koster nærmest ingenting. God til at starte aftenen på!

2014

Nagelsbjerg vin

Birkerød Wildstyle I

500

Tør, men frugtig og vældigt saftig og herligt vellavet cider fra eksotiske Birkerød.

NV

Philip Kettern

Pet Nat "Piu Piu"

520

Spontan gæret Riesling fra Piesporter i Mosel. Philips projekt for hans eneste Pet Nat startede tilbage i 2012 hvor
han mixede Riesling most fra 2010 og 2011, tilsatte gær og lagde det på flaske til gæring. Som først nu er
drikkeklar! Vilde, dog elegante bobler med en frisk Riesling syre og lette krydrede undertoner.

2015

Champ Divin

Cremant Brut Zero

550

Sprød og frisk Cremant på 85% Chardonnay og 15% Savagnin fra dejige Fabrice og Valérie. Lavet helt uden tilsætning
af dosage!

Champagne
NV

Pierre Bailette

Le Village

750

40% pinot noir, 40% pinot meunier og 20% chardonnay. Ren og frisk og mineralsk, tør, men saftig, blomstret med en
masse æble noter og Pinot Noir krydderier. Dejlig balance, god smagintensitet og længde.

2009

B.Lahaye

Coteaux Champenois

800

Coteaux Champenois af Benoît Lahaye, en af de få idealister, der stadig producerer denne fængslende Champagnerødvin u. bobler. Produceret biodynamisk åbner den langsomt op for at afsløre varme kirsebær noter, violer,
skovbund og mineraler, med bare det mildeste strejf af vanille.

2013

Jérôme Diaz

Cuvée "M"

850

100% Pinot Meunier fra Meunier kongeriget "Crouttes sur Marne". Forvent et glas med intense aromaer af røde frugter
og en bemærkelsesværdig friskhed. Vi GARANTERER et godt glas!

(2010)

Léclapart

l'Amateur

1100

Chardonnay fra den bedste producent i Champagne. Ja, sådan er det.

(2013)

Georges Laval

Cumières 1er Cru

1200

Naturlige Georges laver stor, frugtfuld champagne med charme. Slurp!

NV

Jacques Lassaigne

La Colline Inspirée

1300

Stor stor champagne lagret 100% på fad, Ren chardonnay som minder meget om en stor moden hvid bourgogne, bare med
bobler!

(2006)

Léclapart

l'Apôtre

Meget gamle chardonnaystokke fra den bedste producent i Champagne. Finesse i egen høje person.

1600

HVIDVIN / WHITE WINE
Loire
2015

Hervé Villemade

La Bodice

600

80% sauvignon blanc og 20% chardonnay. Fed og smøret, men samtidig frisk og elegant.
En fantastisk vin der skal drikkes i store slurke!

2015

Francois Le Saint

Sancerre

625

Klassisk sauvignon blanc udtryk, med behagelige toner af hyldeblomst samt en fantastisk mineralitet og syre.

NV

Benoit Courault

Gilbourg

650

En helt fantastisk chenin blanc fra Anjou, af en ung vinmand uddannet i Chambolle-Musigny og Tavel med Eric Pfiffering. De 60
år gamle vinstokke producerer intense mineralske vine. Det er som Mosel Riesling bare med fad og fylde!

2015

Alexandre Bain

Pierre Précieuse

700

Alexandre laver Pouilly Fumé præcis som vi kan lide det! En vin med smuk modenhed, der både har friskhed og fylde
og en stor mineralsk renhed.

2014

Le Clos de la Mesliere

Vouvray

700

En helt fantastisk vin, stor nok til at gå med mad, men så frisk at skulle den bare drikkes på egen hånd, ville det
også være en glæde. Hvert år indfanger Peter sjælen i Vouvray-appellationen med dens renheden, mineralitet og
kompleksiteten af Chenin Blanc! Salut Monsieur Peter Hahn !!!

2012

Sebastian Riffault

Skeveldra

750

Sancerre som du adrig har smagt det før! Massiv fylde og frugt. Vandvittig aromatisk og læskende syre.

2015

Mark Angeli

La Lune

Mark er biodynamiker af guds nåde og laver noget af det allerbedste chenin blanc på denne jord. Rigt
og spækket med power, men stringent og forfriskende på samme tid.

2012

Francois Saint-Lô

Magnum (2015)

Anjou "Le Ch'nin de Vie"

Magnum

800
1500
1400

Let oxideret, rank, syrlig og intens chenin blanc fra den dygtige Francois. Har fylde og krop til at klare det meste, og
syre, der trækker mundvand på den fede måde.

Alsace
2016

Le Vins Pirouettes

Le Riesling d'Eric

475

Super ren, mineralsk og knivskarop Riesling fra "Le Vins Pirouettes", der blandt andet har fantastiske Christian Binner bag
sig!

Bourgogne
2015

Buisson-Battault

Aligoté

400

Francois Buissons Aligoté stammer fra en halv hektar i Magny Sous le Chemin i Meursault. Vinstokkene er alle
plantet mellem 1935 og 1977. Lagring i et år på brugte fade. Let frugtrig og mineralsk karakter med et let saltet
finish.

2015

Jean-Claude Bachelet

Bourgogne Aligoté

500

Spinkel, men knivskarp Aligoté. Lavet på købte druer fra Saint-Aubin, Chassagne-Montrachet og Puligny Montrachet.

2015

Francois d'Allaines

Mâcon Solutré-Pouilly

525

Francois nægter hårdnakket at følge de populære mantraer om fedme, tyngde, fadpræg og alkoholisk power. I stedet er
stilen mineralsk og frisk, med diskret doseret fad, der får vinen til både at fremstå tør, fyldig og afrundet.
Fantastisk flot vin til prisen.

2016

Clos des Rocs

Mâcon Fuissé "En Vers Chânes"

550

En smuk mikro cuvée med blot 3000 flasker produceret. Den halve hektar vinmark ligger i appellationen Mâcon Fuissé,
med vinstokkene på gennemsnit 60 år gamle. En stærk base for koncentrerede, intense og fyldige chardonnayer, med en
befriende frisk og mineralsk kalket karakter.

2015

J.M. Berrux

Le Petit Têtu

750

“Den lille stædige” er faktisk overhovedet ikke stædig, men på det nærmeste kælen. Stor og bred, men syredreven og
elegant.

2015

F. Cossard

Bigotes

775

Tæt og kompleks chardonnay lavet af en legende. Advarsel: Stor vin!

2015

Château de Béru

Chablis

"Montserre"

900

Blomstret og blød Chablis med massere af tropisk frugt. Dog med 10 måneder på "lees" der bryder den fede frugt med
lidt god frisk syre og komplexitet.

2016

Patrick Piuze

Chablis 1. Cru - Butteaux

Super Chablis fra Butteaux, med massere af energi! Dejlig frugt og en god fylde.
mineralsk finish. Præcis som Chablis skal smage!

Samt et twist af frisk citrus, og en ren

1000

Jura
2015

Domaine des Ronces

Chardonnay Florale Vielle Vignes

600

100% Chardonnay. Familien Mazier i det allersydligste Jura er gået all-in på biodynamikken, og det ses tydeligt i
denne friske og florale chardonnay med lang lagring på bundfaldet.

2015

Champ Divin

Chardonnay

625

100 % Biodynamisk Chardonnay, udsat for en smule fad uden at miste sin sprødhed og renhed. Super flot vin der giver
langt dyrere Bourgogner kamp til stregen

2011

Dolomies

Les Combes

725

100% Chardonnay, en anelse reduktiv ved åbning. Men efter et par minutter åbner der sig en fantastisk elegant og
slank vin med exceptionel renhed og saltholdighed som afsluttes med smukke mineralske noter.

2015

Domaine Cavarodes

Savagnin Pressé

Savagnin der simpethen hopper fra glasset. Efterfulgt af smøret frugtnoter
muskatnød. - skørt men fantastisk! Drik det før vi gør det!

2015

J. Labet

800
af pærer, abrikoser, brioche, sennep og

Champs Rouges

900

Endnu et mesterværk fra Labet! Komplet og kompleks vin, der udvikler sig med en overflod af citrus og blomster. Med
en knivskarp renhed og suuuper læskende mineralitet. Jura Chardonnay i sin reneste form!

2015

Domaine Labet

En Chalasse

900

Fantastisk Chardonnay af endnu mere fantastiske Julian Labet. Druer fra +40 år gamle stokke, for massere af dybde.
Samt en let frisk oxidation, til at balancere den store frugt.

2009

Domaine Cavadores

Vin Juane

1500

100% savagnin, seks år på åbne fade. Fedme, cremethed, oxidation, kompleksitet og en flot syre
til at holde styr på det hele. Du har ikke smagt vin, før du har smagt vin jaune. Mmm, gul vin.

Tyskland/Germany
2016

Melsheimer

Riesling Trocken

450

Pony's favorit riesling! Melsheimer er bare bedst, både til hverdag og fest!

2011

Melsheimer

"Lentum"

650

En god omgang seriøøøs Riesling fra Thorsten Melsheimer. Smuk mineralsk duft med hint af flint og sitrus. Og med
34 måneders "sur lie" fremkommer en dejlig frisk syre kombinert med en delikat let og ren frugt og knastør syre
finish.

2014

Odinstal

Weissburgunder "350 NN" (Pfalz)

650

Uhyre vellavet Weissburgunder fra Odinstal. Her plejer importøren gerne at stå og råbe sin glæde ud over
vinmarkerne, splitterragende nøgen. Så god er vinen simpelthen.

Spanien/Spain
2016

Lirondo

Cantalapiedra

375

100% Verdejo fra Rueda, lavet utrolig "ren" og med biodynamiske principper. Så de normale noter at tropiske frugt,
og fed frugt man ofter oplever i Verdejo, er nu skiftet ud med elegance og syre. mums!

Italien/Italy
2017

Angiolino Maule

Masieri

375

Skøn blanding af Garganega og Trebbiano fra Veneto. Blød frugt, med massere af blomster aromaer og en knastør
finish!

2017

Roero Arneis

Giacomo Fenocchio

450

Endnu en fantastisk vin fra Fantastiske Fenocchio. 100% Arneis i en klasse for sig selv! Simpelthen genial, med saftig frugt
friskhed og fint krydret struktur og yderst blomstret duft. Har vi gjort dig nysgerrig? Prøv det!

Grækenland/Greece
2014

Ligas

Lamda

Magnum

950

Natur vin (af den bedste slags) fra fantastiske Jason Ligas i Makedonien. Lavet på Assyrtiko og Roditis. Animalsk
fylde, med blød omsluttende frugt og en urtet finish.

Australien/Australia
2016

Gentle Folk

Scary White

En lidt tosset blanding af Sauvignon Blanc, Riesling og Chardonay fra Basket Range. Vinen er næsten orange og har
en lækker smagskombination af citrussyre og frugtfedme.

775

ORANGE
2014

Pók Tamás

Rigópohár (Ungarn)

475

To lokale ungarske druesorter med 10 dages skind-kontakt. Frisk og tør, dog med en dyyyyb honning aroma!

2012

Domaine Giachino

Marius et Simone (Savoie)

500

22 dages skind-kontakt på den lokale Jaquere drue. Flydende guld med en duft af mandel, hasselnød, krydderier og
citrus. Og med en fantastisk mineralsk finish!

2016

Bosco Falconeria

Catarratto Falco Peregrino

500

100% Catarratto med 11 dages skind.kontakt fra det nordvestlige Sicilien. Intense aromaer af ferskner og gule blomster.
Æblecider syre, med en ren tør finish.

2015

Escoda-Sanahuja

Els Bassotets (Conca de Barbera)

600

Denne orangevin fra den skøre Joan-Ramon er macereret i to uger og ren nydelse at drikke. Lavet på chenin blanc.

2016

Lucy Margaux

Wildman Blanc (Australien)

725

Australsk vild Sauvignon Blanc! Smuk parfume og mineralsk komplexitet. Lavet uden klaring, filtrering eller
tilsætning af nogen form. Naturvin i sin reneste form!

2015

Radikon

Slatnik (Gorizia)

775

Orangevin fra én af de største specialister i disciplinen. Nem at forstå, og drikke naturligvis!

2014

l'Arbre Blanc

Les Fesses (Auvergne)

850

Ekstra macereret pinot gris og sauvignon fra vulkansk jord. Super blomstret, med masser af abrikos og honningnoter. Ikke
så tanninfuld som mange orangevine.

2012

Sébastien Riffault

Sancerre "Auksinis" Macération(Loire)

850

Lækker, lækker sag fra vores god ven fra Loire. Kun 10 dage af maceration som giver masser af tropisk frugter uden
at miste sancerres mineralitet.

ROSÉ
2015

Weingut B. Mehrlein

En liter Råsa (Tyskland)

350

En rigtig saftigt sommer-rosé, lavet af norske Calle i Rheingau. En blanding af spätburgunder (pinot noir) og den
lokale tyske druesort dornfelder. En så god vin, at den selvfølgelig er lavet i en liter flaske

2016

Frantz Saumon

Vin de Frantz Rosé(Loire)

425

Frantz laver lækker, tør og super mineralsk rosé på gamay i Touraine!

2015

La Sorga

Desordre Rosé (Languedoc)

500

Vild fyr, vild rosé. Klassisk blend på mouvedre og grenache, men bestemt ingen 'schoolbook' rosé, mere som en
kompleks rødvin bare i rosé stil og yyyderst frisk og drikkevenlig!

2015

De Fermo

Le Cince (Italien)

525

Biodynamisk produceret "Cerasuolo", en klassisk rose stil fra Abruzzo området. Hvor man laver fyldige, og friske
Roséer på 100 % Montepulciano.

2015

Gut Oggau

Brutal (Østrig)

850

Brutal roesler fra Østrig, prøv det!

RØDVIN / RED WINE
Loire
2015

Pithon-Paillé

Grololo

Uhyre vellavet Grolleau fra Pithon-Paillé i Anjou. Frugtig, pebret og skræmmende letdrikkelig.
Oprindelig lavet som en vin, der skulle deles mellem familie og venner i høsttiden, men nu også os!

2015

Philippe Tessier
Julien Pineau

100% Pineau d'Aunis.
den forsvinder!

2016

475
900

Magnum

520
1000

Cheverny "Le Point du Jour"

Blød og mørk, men alligevel frisk og urtet pinot og gamay. God til mad og tørst!

2016

Magnum

Les Sucettes à l’Aunis

520

Overflod af røde frugter, granatæble og tranebær med en mundvandsdrivende syre! Nyd den før

Philippe Gilbert

Menetou Salon Rouge

540

Philippe beviser gang på gang, at Pinot Noir også kan laves formidabelt uden for Bourgogne. I dette tilfælde hans
super balancerede og saftige Menetou Salon Rouge.

2011

Grapperie

Adonis

650

Adonis er alt, hvad vi elsker ved Pinot d'Aunis. Ren, skarp og fuld af små røde frugter, den har en smuk parfume af
hvid peber og urter. Kort maceration, for at at holde fokuset på finesse og friskhed. Drue-saft når det er bedst!

2016

Baptiste Cousin

Dynamitage

675

En af Baptiste's mere raffinerede natur-vine lavet på sin fars Gamay vinstokke. Har en lidt naturlig funk, men
stadig super ren og blød!

NV (14)

Domaine de L'Écu

Ange Rouge

100% Pinot Noir, lavet med kort maceration, brug af amphoraer og ingen svovl! Fantastisk kombination af både styrke
og elegance!

825

Alsace
2016

Domaine Rietsch

Pinot Noir

625

Pinot Noir i sin reneste form! Lavet med halv-karbonisk maceration i 21 dage. Super saftig og ren, med massere af lyse
røde bær og frisk syre.

Bourgogne
2015

Chapuis & Chapuis

Chorey Les Beaune

725

Fantastisk vin fra det lille Bourgogne-hus drevet af brødrene Chapuis. Vinen har fået 12 måneder på fad og er
tilsat under 40 mg/l. sulfit. Super dejlig med en naturlig renhed og power!

2015

Chapuis & Chapuis

Mercurey 1er Cru

825

Topvinen fra brødrene Chapuis! Mercurey som det SKAL smage.. Og så fra den fantastiske 2015 årgang, SKÅL!

2014

Derain

Pommard "Les Petits Noizons"

1300

Mesterlig Pommard i en utrolig elegant, slank og lys stil, fra Dominiques 0,3 ha store (lille) mark i Pommard. Intensitet og
nerve frem for muskler og power.

2014

Prieuré-Roch

Le Cloud Ladoix

1600

Måske verdens dyreste Ladoix, men hold k… det smager godt!

2012

F. Cossard

Vosne-Romanée "Les Champs Perdrix"

2200

Fréderic er en glad mand med uforlignelige egenskaber udi at forvandle pinot noir til det reneste magi.

2009

Prieuré-Roch

Nuits-Saint-Georges 1er Cru "Clos des Argilières"

3600

Skal man drikke naturvin fra Bourgogne, så er vinene fra Prieuré Roch det mest ultimative, der findes.

Jura
2016

Domaine de la Loue

Trousseau

700

Voldsom spændende vin, som i næsen er voldsom animalsk med sødme, kraft, fylde og røde bær. Smagen er helt
anderledes end duften, for her der der syrlige røde og friske bær … nærmest som var de lige plukket. Herlig vin!

2014

Ganevat

De toute Beauté

700

Skør blanding af gamay fra Beaujolais sammen med gammle udkendt lokale druer fra Jura : enfarinés, petit beclan,
osv.!

2016

Buronfosse

Assemblage Se Kwa Sa?

725

"Hvad er det?" Et meget passende navn til denne vin, der er en blanding af en laaang række lokale røde druesorter.
Resultatet er en særpræget men super lækker vin. Let fylde med masser af rød bærsmag og en fin tannisk struktur

2015

Buronfosse

"2 Parcelles"

725

Rotaliers reneste saft! Skøn blanding af Pinot Noir og Savagnin Noir.

2016

Tonny Bonard

Le Vin de Ploussard ouvre L'esprit

750

Lad Tony åbne dit sind med sin saftige Ploussard der er perfekt til at drikke enhver tid på dagen. Den er let i
alkohol som mange rødvine fra Jura, men har den karakteristiske dybe smag af Pupillins terroir.

2016

Domaine de la Borde

Ploussard - de Feule

750

100% Ploussard. Elegant og frisk vin, men med en ualmindelig eksplosiv frugt!! Har du ikke prøvet poulsard, så gør
det nu..

2014

Ganevat

L'enfant terrible

875

Fantastisk moden og elegant poulsard fra kongen af Rotalier.

2016

J. Labet

Les Varrons

900

En rubinfarve fremstår yndefuldt i glasset med intense dufte af skarpe røde bær. Fine krydderier bringer lidt
kompleksitet til disse fortryllende dufte. Smuk dybde og lækker finish, der kun inviterer til endnu et glas!

2015

J. Labet

La Riene

900

Skør, saftig og ren saft fra fantastiske Labet. Gamay der bider fra sig!

2015

Boulanger/Allante

Amalgame

900

Mathieu Allante og Christian Boulanger's Amalgamé viser på næsten royal vis hvordan man skal lave smuk, smuk Gamay
i Rotalier.

2014

J. Labet

Metis

950

Julian Labet's smukkeste og mest elegante vin. Hands down!! 1/3 Pinot Noir, 1/3 Poulsard, 1/3 Trousseau. Det bliver sku ikke
meget bedre…

Beaujolais
2016

Yvon Métras

Beaujolais 'Madame Germaine'

550

Afsindig elegant og saftig Gamay fra Yvon Métras i Fleurie..wow!

2016

Yvon Métras

Beaujolais

675

Hvad skal vi skrive… Yvon laver simpelthen ikke andet end fantastiske vine! Med så utrolig lethed, renhed og
fantastisk frugtkvalitet at det simpelthen ikke kan siges nok.

2016

Pierre Cotton

Côte de Brouilly "Les Grilles"

725

100% Gamay fra +60 år gamle stokke. Lavet fuldstændig uden brug af svovl eller fad. Liiige som vi kan lide det!

2015

Yvon Métras

Fleurie

The King of Fleurie, intet mindre! Her i en årgang med vanvittig intensitet og dybde.

800

Rhône-Ardèche-Languedoc-Rousillon
2016

Segna de Cor

Roc des Anges

475

Intens kerne af mørke bær og dejlig mineralsk balance i en saftig frugt-dynamik, klassisk Roussillon! . Fremstillet
på 50% Grenache, 30% Carignan og 20% Syrah lagret udelukkende på cement.

2015

J.M. Brignot & A.F. Steen

"Don't throw Plastic in The Ocean,

650

Franske Jean-Marc og danske Anders Laver super-terroir vin i Ardeche! Vine med intet tilsat og intet fjernet, for
på den måde at få den mest rene, ærlige og levende vin som muligt! Tak boys!

2013

M. Magnon

Corbiéres "Campagnès"

700

Faugeres Rouge

750

Let, behagelig og saftig carignan fra Languedoc.

2014

Léon Barral

Smuk vin fra hjertet af Languedoc. 50% Carignan, 40% Grenache, 10% Cinsault. 30-60 år gl. vinstokke. Lagret 2 år på
cementtank. Ingen svovl, ingen klaring, ingen filtrering. Urtet, mostet og dyb frugtdominans, med frisk syre og mineralitet
der gør den nærmeste læskende, trods sin tyngde. Genialt glas!

2014

L'Anglore

Pierre Chaude

825

Eric Pfifferling er mester i Tavel-området. Vi elsker hans vine og vi kan ikke få nok af dem. Denne cuvée er en
blanding af grenache og clairette. Hans bedste vin til dato.

2014

B. Duchêne

La Pascole

875

Ved skråningerne af Banyuls Bruno, dyrkes noget af det smukkeste Grenache i Sydfrankrig.

Bordeaux/Sydvest Frankrig
2011

Château Falfas

Côtes de Bourg

650

Biodynamisk udkantsbourdeaux der, trods sin vilde opvækst, er blevet pæn og velfriseret, og besidder det, man tit
savner i Bourdeaux, nemlig frugt

2015

Fabien Jouves

Amphore

700

100% Malbec fra Fabiens bedste marker! Lavet fuldstændig uden brug af hverken klaring eller svovl. Og med lagring
på gamle amforare. En stor vin med imponerende tæthed og blød frugt!

Tyskland/Germany
2016

M.Drese & M. Vôlker

Fledermaus

475

Skør blanding af Schwarzriesling og Pinot Meunier! Lavet 7 dage med halvkarbonisk maceration og herefter
malolaktisk gæring og lagring på bundfaldet i ståltanke. Ren saft!

2011

Weingut Wittmann

Spätburgunder Trocken

650

Fantastisk saftig og koncentreret Spätburgunder (Pinot Noir). Vinen er mørk, dyb, intens og meget frugtig.
Samtidig er den silkeblød og let drikkelig. Man fristes til at sige sexet!

2014

Rinke

Pinot Noir - Langsurer Brüderberg

675

100% Pinot Noir kommer fra den stejle Langsurer Brüderberg skråning tæt på Luxembourg. Her er jordbunden langt mere
som i Bourgogne. Dyb brombær næse, saftige jordbær og masser af saftig Pinot Noir frugt i en super elegant og sart
udgave. Sublim tysk Pinot Noir!

Østrig/Austria
2016

Zweigelt

Hajszan-Neumann

375

Dejlig moden Zweigelt med massere af blomme- og kirsebær noter. Men stadig en god frisk mineralstruktur. God til
mad eller bare til hygge!

2016

Claus Preisinger

Puszta Libre!

445

Claus Preisinger siger, at det her var sådan, hans bedstefar plejede at lave vin tilbage i tiden. Karbonmaceration
af 85% Zweigelt and 15% St. Laurent for at få en saftig, og yderst bælle-værdig vin! Der har en frisked man næsten
kan sammenligne med vine fra Beaujolais!

2008

Jörg Bretz

Roter Berg

550

90% Blaufränkisch, 10 % Zweigelt. 16 måneder i "barriques". Og herefter 32 måneder på store egetræs fade. Uendeligt
meget dybde, med en overflod af chokolade, jordbær og blommer! Mums!

2012

Strohmeier

Rot 5 (Veststeiermark)

850

Franz tror ikke længere på årgange, men giver vinene numre i stedet. Rot 5 er ikke desto mindre fra 2012 og lavet
på zweigelt og blauer wildbacher. Køkkenchefens favorit!

2014

Tschida

Brutal

Magnum

1600

Christians hyldest vin til Bar Brutal i Barcelone. Vinen er lavet på et blend af Blaufränkisch, Zweigelt og mange
andre sorter (som Christian ikke kan huske). I 1 år blev juice og frugtkød mixet, hvorefter vinen blev ufiltreret,
presset og helt uden tilsat svovl. "Brutal" er levende og skal drikkes hurtigt, men det er absolut intet problem.

Grækenland/Greece
2006

Oikonomoy

Liatiko

100% Liatiko fra Creta! Intet mindre end fantastisk. Dyb duft af brændt sukker, vanilje fra eget med en sherry
komplexitet. Men samtidig med ynde af jordbær og kirsebær. Gode runder tanniner. Helt unik, helt fantastisk. Stor
vin!

900

Spanien/Spain
2016

Ribera del Duero

Dominio del Soto

375

God klassisk Temperanillo. Kraftig aroma af modne mørke frugter, og vanilje elegance fra fadet.
Dejlig rund med silkebløde tanniner!

2009

La Rioja Alta S.A.

Viña Arana Reserva

500

Super blød og poleret Rioja med super elegance og modne tanniner!

2013

Partida Creus

BB (Pénédès)

550

Et par skøre italienere laver lige sydvest for Barcelona skøn og lys vin på en drue ved navn bobal.

2014

Jiménez-Landi

Las uvas de la ira (Mèntrida)

Fyrig spansk garnacha fra ældgamle stokke, dyrket uden pis og ikke manipuleret i kælderen. Masser af
saft og kraft, men også rar at drikke meget af. What’s not to like?

2015

Costador

Magnum

"Radycal" La Fassina

675
1200
700

100 % Pinot noir fra det nord-østlige spanien. Lavet på druer fra stokke i alderen 60-110 år!! Resultatet er en
pinot noir med massere af naturlig dybde og fylde. Radical? Yes, indeed!!

Slovenien/Slovenia
2014

Burja Estate

Burja Noir

800

100% Pinot Noir. Burja Estate laver vin i Vipava Valley, nær den italienske grænse. Deres 'Burja Noir' er deres
eneste vin lavet på ikke-lokale druesorter. Let og elegant vin med en lidt "jammy" frugt stil, og en urtet og
næsten små-krydret finish.

Italien/Italy
2013

Nebbiolo Coste della Sesia Anzivino

425

Det her er Nebbiolo!! Overflod af mørke bær, let fadnote og jordet dybde. Med vilde og brede tanniner der giver den
en perfekt balance.

2016

Gulfi

Rossojbleo

450

Nero d'Avola som du aldrig har fået det før! Elegant og frisk og med let syre fra den kalkstensholdige jord og
smukke bløde tanniner. Blommer, mørke bær og tørrede urter er blot nogle af de lokkende aromaer på displayet her.
God til al slags mad, eller bare at bælle!

2015

Fenocchio

Langhe Nebbiolo

500

Fantastisk frugtig, elegant Nebbiolo fra Giacomo Fenocchio. Ung årgang men dog yderst drikkeklar! En vin med vilje,
liv og mundvandsdrivende tanniner!

2011

Ezio Trinchero

Barbera D'Asti Superiore

525

Fantatisk smuk Barbera! Et blomme-monster af en anden verden. Massere af dyb frugt og krydret fad finish.

2012

I Fabbri

Terra Di Lamole, Chianti Classico

600

Super fyldig og animalsk Chianti fra de gyldne marker ved Lamole i hjertet af Chianti Classico området. Lad den
ånde et kvarters tid, og den vil slå dig bagover!

2014

Testalonga

Rossesse di Dolceacqua

650

Smuk, og ældgammel Tibouren fra Ligurien! En ren omgang varm sommerdag i glasset. Intense aromaer af fyrretræ,
salvie, rosmarin og varm jord! Derudover giver et strejf af salte noter i sammespil med de tørre tanniner, et løft
af vinen til et helt nyt niveau.

2013

Fenocchio

Barolo

650

Barolos svar på Søren Wiuff. Traditionel produktion, floral og elegant.

2013

Le Boncie

Pondere Le Trame

850

Flagskibs vinen fra Giovanna Morganti's naturlige vinproduktion. Super frugtig og silkeblød Chianti Classico med en
let og frisk tannin-finish.

2010

Paolo Bea

San Valentino Umbria Rosso

900

Super vin fra Paolo Bea i Umbrien. En blanding af 70% Sangiovese og resten fordelt jævnt mellem Sagrantino og
Montepulciano. Super vin, super frugt!

2008

Boccella

Taurasi

950

100% Aglianico fra Campania i det sydlige italien. Koncentreret frugt med intense aroma af urter og mørke
krydderier. I munden kan du mærke tanninerne gå fra tætte og til at udviklede sig. Og så med en laaang tannin
finale!

2012

Uccelliera

Brunello di Montalcino

1200

Uccellieras Brunello 2012 er en klassisk stor årgang fra Andrea Cortonesis kyndige hænder. Brunello i den absolutte
top af appellationen, og altid en balanceret, koncentreret og intens oplevelse. Tilgangen er klassisk, elegant og med fuld
tryk på aroma og smag.

Australien/Australia
2015

Lucy Margaux

Merlot

500

Fantastisk Merlot fra fantastiske Margaux! Masser af dyb, rød frugt og mundvands-drivende tanniner. Alt sammen
bygget op omkring en central kerne af bær sødme.

2014

Tom Shobbrook

Tommy Ruff

725

Et fifty-fifty blanding af syrah og mouvedre fra Tom i Barossa Valley. En vin der er så blød at den både kan
drikkes til morgenmad eller inden sengetid!

2015

Lucy Margaux

Monomeith Estate

Anton laver avantgarde-pinot noir i Basket Range med en friskhed, der sjældent ses "Downunder".

1100

