
VINKART 
 

RØDVIN 

gl.    / fl. 

Rosso de Toscana                  90,-/ 390,- 

God drikkevin som passer til grillmat, enklere retter som pasta og pizza, gjerne med urter og krydder. 

Aromatisk fruktsmak av søte kirsebær og litt krydder. Smaksrik i munnen med lette, friske tanniner i 

avslutningen. Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot. 13% 

 

Reserve de Armoires          105,-/ 465,- 

En god "allrounder" til ulike kjøttretter, gjerne kraftige og urtekrydrede retter av lam, okse og vilt. Fersk 

fruktaroma med toner av solmoden frukt og noe krydder i retning av pepper og tørkede middelhavsurter. 

Konsentrert vin med god tanninstruktur. Grenache, Syrah, Carignan. 14% 

 

Salvalai Valp. Classico          105,-/ 465,- 

Saftig og frisk drikkevin som også passer til lettere matretter av kylling og svin, men og til hvite fiskeretter. I 

tillegg er dette også et godt alternativ til julemat som ribbe og pinnekjøtt. Frisk aroma av kirsebær og syrlig 

frukt. Saftig struktur med moderate tanniner. Typeriktig struktur med et snev av bittermandel i avslutningen. 

Corvina, Rondinella 13% 

 

Monile Ripasso Valp.          125,-/ 565,- 

Smaksrik drikkevin og utmerket matvin til kjøttretter med en del krydder, viltretter og smaksrike, salte oster, 

samt til hvit fisk. Konsentrert aroma av kirsebær, litt mørk sjokolade og mandel i avslutningen. God struktur 

med bløte, integrerte tanniner og fin fruktsødme. Corvina, Rondinella, Molinara 13,5% 

 

Varej Barbera           100,- / 445,- 

Syren og det lave tannininnholdet gjør vinen lett å drikke uten mat. Men er også et godt følge til enklere retter 

som pasta, pizza, grillmat og hvit fisk. Frisk og bærfruktig vin med mye smak av kirsebær og saftige mørke 

bær. God ettersmak og syre, med lite tanniner. Barbera. 13% 

 

 

HVITVIN 

Chardonnay Jon Josh          90,-/ 390,- 

Tørr og frisk drikkevin. Passer til lettere retter som salat, kylling og fisk. Rent og friskt eplepreg med duft og 

smak av tropisk frukt av det gule slaget. Avsluttes med en god syre. Chardonnay.12% 

 

Victor Berard Chablis          130,-/ 590,- 

Elegant drikkevin og flott matvin til ulike klassiske retter og særlig hvit fisk. Klassisk tørr chardonnay fra 

Chablis, med kalkpreget mineralitet og aroma av sitrus og grønne epler. Chardonnay. 12,5% 

 



gl.    / fl. 

Dreissigacker Riesling         105,-/ 445,- 

Frisk vin som passer som aperitiff, til fisk og lettkrydrede retter. Også en ypperlig match til julemat som ribbe, 

pinnekjøtt og lutefisk. Aroma preget av sitrus, eple og fersken, samt hint av mineraler. Tørr og saftig, god 

fruktkonsentrasjon og lengde. Riesling. 12,5% 

 

Barton & Gustier Sancerre                   590,- 

Flott drikkevin som også passer til retter som inneholder 'grønne' elementer; salat, asparges, friske urter 

samt fisk og lettere retter av kylling og ost. Smaker av lime, grønne urter og stikkelsbær med hint av eksotisk, 

hvit stenfrukt. Frisk syre og lang ettersmak. Sauvignon Blanc. 13% 

 

Mastia Soave           95,-/ 420,- 

Passer godt til enkle pastaretter med kremet saus, men er også fin til salater, kylling og fiskeretter. Også en 

flott vin som kan nytes uten mat eller som aperitiff. Dufter av gul, tropisk frukt, eple og lette blomstertoner. 

Tørr og frisk, grønt urtepreg på smak og frisk syrlighet i finish. Trebbiano di Soave. 12% 

 

 

ROSÉ 

Vitti Rosato                  100,-/ 445,- 

Dette er en frisk og fruktig drikkevin for deilige sommerdager. En utmerket lettere matvin til all "rosa" mat 

som dampede blåskjell, tigerreker, laks og ørret. Passer også til kylling og lette retter. Saftig rosévin med 

fruktaroma mot røde frukter som bringebær og rips. Negroamaro. 12,5% 

 

 

BOBLER 

Tattinger Champagne           750,- 

Som aperitiff eller selskap til mat. Særlig fisk, men Champagne passer til det meste! Flotte bobler med smak 

av eple og sitrus, lette kjekstoner og noe mineralitet. En knusktørr musserende vin med en krisp og frisk 

finish. Chardonnay. 12% 

 

Vignana Prosecco                  95,-/ 420,- 

Som aperitiff og til enkle matretter som salater og lette sommerretter. Delikat aroma av gråpærer og hvit 

stenfrukt. På smak finner vi hvit fersken og honningmelon. Frisk og fruktig ettersmak. Glera. 11% 

 

Jaume Serra Cava                   95,-/ 420,- 

Musserende drikke som passer som aperitiff, til tapas og annen fingermat. Tørr og fruktig. Aroma av modne 

gule epler, tropisk frukt og lette kryddertoner. Macabeo, Parellada, Xarel-lo. 11,5% 

 


