HOTEL BRAMSLEVGAARD

Vinkort
APERITIF:

Glas

Kir, Hyldeblomst eller Fersken

1/1 fl.

35,-

Kir, Elder flower or Peach

Frizzante Fersken

208,-

Asti Spumante

208,-

Cava Naveran Brut Reserva

218,-

Prosecco

218,-

Mousserende vin med ferskensmag

Vallebelbo, Italien
Let, aromatisk specialitet fra Piemonte med sart
og let perlende sødme og pikant syre i eftersmagen.

Naveran, Penedes, Spanien
Farven er lys gul med brillant skær. I duften fornemmes stor frugttæthed
med delikate brødmindelser. Moussen (boblerne) er blød og meget behagelig.

Bianca Vigna, Veneto, Italien
Farven er strågul med grønlige nuancer. Fin og vedvarende duft, og med en
smag af cremet sødme, med en behagelig syrlig og frugtagtig eftersmag.

SIGURD MÜLLER VINHANDEL A/S

HOTEL BRAMSLEVGAARD

HVIDVINE / WHITE WINE

1/2 fl.

1/1 fl.

FRANKRIG
Claude Val Blanc

126,-

208,-

140,-

238,-

148,-

268,-

Vin de Pays d’Oc
Klar strågul farve med let grønlig kant. Næsen er mættet med
eksotiske frugter og lækker velafbalanceret smag med god
harmoni mellem syre og sødme.

Pinot Blanc
F. E. Trimbach, Alsace
Lækker frisk og frugtrig Alsace med sart blomsterbouquet
Flot krop og velafbalanceret syre.

Riesling

F. E. Trimbach, Alsace
Fremragende Riesling med flot mineralsk, ren bouquet.
Stor aromatisk og kraftig fylde og excellent balance
mellem naturlig streng tørhed og forfinet druesmag.

Pinot Gris Réserve

298,-

Chablis, Billaud-Simon

398,-

F. E. Trimbach, Alsace
Fyldig og kraftig med intens bouquet, lidt
Bourgogneagtig i stilen med fint afstemt blød syre.
Velegnet til fyldige fiskeretter samt lyst kød.

Bourgogne
Billaud-Simons standard Chablis er en fin eksponent for området
med duft af citron og grønne æbler.
Smagen er rank og stringent med frisk frugtsyre og intens mineralitet.
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HOTEL BRAMSLEVGAARD

HVIDVINE / WHITE WINE

1/2 fl.

1/1 fl.

ITALIEN
Grillo IGT

228,-

Zabu, Sicilien
Grillo er en autentisk siciliansk druesort der yder sit bedste
på Siciliens vestkyst. Druen har en kraftig aromatisk duft
samt en fed og delikat smag.

NEW ZEALAND
Sauvignon Blanc

268,-

Dashwood, Marlborough
Vinen har intense noter á la stikkelsbær, passion og grape
samt mineralske noter á la stenfrugter og citrus.
En klassisk aromatisk vin med rank og stålsat karakter.

TYSKLAND
Riesling Essence, Halbtrocken

S. A. Prüm, Mosel
Raimund Prüm henter druerne til denne blanding
fra forskellige vinmarker i og omkring hjembyen Wehlen.
Vinen er yderst elegant - let og charmerende med en anelse sødme.

278,-

SYDAFRIKA
Chardonnay

325,-

Rustenberg, Stellenbosch
Vinen har en frisk og stilren smag med ”hints”
af tropisk frugt. En meget flot ”New World Chardonnay”,
der bestemt ikke er overgjort.
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HOTEL BRAMSLEVGAARD

ROSÉVINE / ROSÉ WINE

1/2 fl.

1/1 fl.

FRANKRIG
Château Montaud Rosé

126,-

208,-

Côtes de Provence, Frankrig
Dette er en typisk, frisk og tør rosévin fra Provence
med sarte orange, lyserøde reflekser og en fin bouquet á la
moden melon, citrus, jordbær og tørrede frugter kombineret
i en fin forfriskende syre.

CHILE
Casa Silva Rosé

238,-

Casa Silva, Colchagua Valley
Vinen er tør, elegant og med fin aroma. Rig på smag, god
harmoni og balance. En usædvanlig og fremragende rosévin.
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HOTEL BRAMSLEVGAARD

RØDVINE / RED WINE

1/2 fl.

1/1 fl.

ITALIEN
Negroamaro

208,-

A6mani, Apulien
Den har en mørk, dyb, rød farve med violet skær.
Vinen er meget aromatisk i duft en med mørke toner
af solbær og brombær. I smagener det den krydrede karakter,
der dominerer først, men i glasset kommer vinens velour
og intensitet flot frem med iltningen. Eftersmagen er lang og blød.

Valpolicella Ripasso Superiore

258,-

Villa Ca’ Vendri, Veneto
Denne Ripasso er rig, mørk og fyldig med klare referencer
til mørke kirsebær, bitter chokolade og krydderier.

Amarone Capitel de Roari

215,-

398,-

Luigi Righetti, Veneto
Herlig enkeltmarks Amarone med flot moden frugt, stor, fyldig og
alkoholisk krop med mørke bær og rosiner og læder med en lang
saftig fadpræget eftersmag.

FRANKRIG
Bourgogne Rouge Pinot Noir

298,-

Maison J. Faiveley, Bourgogne
Vinen er lavet på druesorten Pinot Noir. Vinen har ungdommens
spændstighed og rige frugtagtige karakter. Farven er klar brilliantrød.
Smagen er stadig frisk og rig med en nuanceret eftersmag

Château de la Commanderie

358,-

Lalande de Pomerol, Bordeaux
Château La Commanderie stammer fra en vinmark på 20 hektarer,
hvoraf de 12 ha er beplantet med vinstokke, der er mere end 25 år
gamle. Marken har siden 1955 tilhørt Mr. Lafon. En varm og indtagende vin, med en meget fløjlsagtig blød smag.
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HOTEL BRAMSLEVGAARD

RØDVINE / RED WINE

1/2 fl.

1/1 fl.

SPANIEN
Rioja Crianza

268,-

Sierra Cantabria, Rioja
Farven er granatrød med orange toner.
Duften har toner á la vanille, mens dens bouquet
generelt er meget frugtagtig. En velafbalanceret vin,
som er let og særdeles velsmagende. Åben, sødlig frugt
og kraftig smag med tydeligt præg af lang lagring på nye fade.

PSI

448,-

Peter Sisseck, Ribera del Duero
Farven er mørk, og duften er herlig og umiddelbar.
De modne røde frugter finder sammen med friske violer
og en antydning af brombær likør. Vinen er intens og
velsmagende i munden, og nedenunder er der en pulserende friskhed,
som giver vinen kant og kalder smilet frem.

CHILE
Cabernet Sauvignon Reserva

238,-

Casa Silva, Colchagua Valley
Cabernet Sauvignon modner fantastisk godt i Colchagua dalen.
Reservaudgaven af denne drue er en god fyldig vin med en intens farve
og flot bouquet. Modne og rige smagsoplevelser af sorte bær samt lakrids
fylder hele munden. Den flot integrerede søde tannin fra træet giver
vinen en god balance.

AUSTRALIEN
E Elderton Shiraz - Cabernet Sauvignon

138,-

238,-

Elderton, Barossa Valley
En flot og frugtrig rødvin lagret delvist på franske og amerikanske
egetræsfade. Smagen er mættet med kirsebær og vanille.
Det er en kraftfuld og superkoncentreret vin.
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HOTEL BRAMSLEVGAARD

RØDVINE / RED WINE

1/2 fl.

1/1 fl.

USA
Pinot Noir

258,-

Butterfield Station, Californien
Duft en og smagen er mættet med modne kirsebær,
jordbær og krydderier. Vaniljeindtryk fra fadlagringen er med til
at balancere den delikate frugt til en ualmindelig harmonisk vin.
En saftig Pinot Noir med behagelig, blid frugtsyre og runde tanniner.

Zinfandel

288,-

Sebastiani, Californien
Druens let identificerbare særkende er den store, brede
og nærmest flæskede druesødme. Duften af modne blommer
og svesker er fulgt op af delikat sødmefuld smag godt indpakket
af milde og harmoniske tanniner.

Zinfandel - Magnum 1,5 L.

538,-

Sebastiani, Californien
Druens let identificerbare særkende er den store, brede
og nærmest flæskede druesødme. Duften af modne blommer
og svesker er fulgt op af delikat sødmefuld smag godt indpakket
af milde og harmoniske tanniner.
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HOTEL BRAMSLEVGAARD

DESSERTVINE / DESSERT WINE

5.0 cl.

1/2 fl.

AUSTRALIEN
Golden Sémillon

45,-

228,-

1/1 fl.

Elderton, Barossa Valley
Sémillon-druen der overvejene kendes fra Bordeaux, hvor den
danner basis i mange af de store hvidvine samt ædelsøde Sauterner,
bidrager til vinens intense honning- og abrikosprægede profil.
En flot vin med meget rig koncentration.

FRANKRIG
Pineau des Charentes 5 års Blanc

38,-

380,-

PORTUGAL
Ruby Port

38,-

250,-

Château de Beaulon, Cognac
Denne vin er et blend af 1/3 del cognac samt en vin af lokal
herkomst. Duften er frisk og frugtmættet med duft af
hvide blomster, honning og vanilje. Smagen er delikat sødmefuld
med mindelser af mandarin og tørrede abrikoser.

Fonseca Guimaraens, Duoro
Denne portvin har alle de klassiske Fonseca-kendetegn, som f.eks.
en kraft- og saftfuld frugt og en kompleksitet, som en vin, der er
blevet presset manuelt, har. Den er særdeles velkomponeret, med
delikat sødme i både duft og smag.

Quinta Do Panascal Vintage Port

258,-

Fonseca Guimaraens, Duoro
Panascal er rig og fyldig med fløjlsblød, kompleks frugt.
Den er hvor den skal være - tæt, saftig og med en flot dybde
og koncentration. En særdeles vellykket Port, der leverer
varen nu og de næste 10 år.

ITALIEN
Moscato d’ Asti

Vallebelbo, Piemonte
Moscato d’Asti er meget let mousserende. Alkoholindholdet er
bevidst holdt på bare 5,5%, for at øge restsukker-indholdet i
flasken.Vinen er således sødmefuld og med et intenst præg af
”moscato-krydderi”. Smagen er blomsterrig, krydret og enormt delikat.

208,-
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COGNAC & LIKØRER

2.0 cl.

Château de Beaulon 7 års
Château de Beaulon 12 års
Gul Grand Marnier
Baileys Irish Cream
Baileys Irish Cream

35,42,30,30,50,-

(4.0 cl)

SPIRITUS

2.0 cl.

Whisky
Gin
Vodka
Rom

28,28,28,28,-

BITTER

2.0 cl.

Gl. Dansk
Jägermeister
Fernet Branca

28,28,28,-

AKVAVIT

2.0 cl.

Taffel
Jubilæum

28,28,-

Flaske øl / Beer
Fadøl / Draught beer
Vand / Soft drinks
Juice
Irish Coffee
m/ 2.0 cl. whisky
m/ 4.0 cl. whisky

32,55,26,26,-

0,3 l.

40,-

0,4 l.

48,-

0,5 l.

58,78,-
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