KULTURHUSET LEOPOLD
VIN#1

VELKOMSTVIN
Mont Rosé, Vino Spumante Extra dry - Italien 170,- DDK

”Flot granatrød farve. Aromaen er præget af røde bær og frisk frugt. Smagen er frisk og ret fyldig, med en
god frugt, som gør at vinen ikke virker så tør. En alsidig og lækker vin.”

Sovrano, Vino Spumante Brut – Italien 190,- DDK

”Meget aromatisk duft af pære, æbler lidt mandel og citrus. Smagen er frisk og fin med en god fylde som gør
at vinen ikke virker så tør. En ualmindelig alsidig og bredtfavnende vin med et flot forhold mellem pris og
kvalitet.”

HVIDVIN
Blanc La Tour des Dames – Frankrig 170,- DDK

”Vinen har en frisk frugtrigdom med masser af nuancer og en anelse fedme til at kunne understøtte et stort
udvalg af især fisk. Vinen er tør, men med en sprød og frisk frugt, som gør den blød og læskende.”
Chardonnay Haystack 2012 – Sydafrika 220,- DDK

”Klar gylden farve med en lys limegrøn refleks. Dufter rigt med en balance mellem fad, eksotiske frugter som
ananas og mango og citrusfrugt. Smagen er intens med et olieret præg og en tør til halvtør og forfriskende
afslutning. Passer til fisk og mad med krydderi”
Riesling ”Granit” ØKO 2012 - Frankrig 240,- DDK

”Lys og grønlig-hvid farve. Intens blomsterduft med mineralske toner. Smagen er tør, ren og meget præcis.
En super typisk Riesling med den tørre og stålsatte charme.”

KULTURHUSET LEOPOLD
VIN#2

RØDVIN
Malbec Uma Colección 2012 - Argentina 170,- DDK

”Mørk og tæt farve. Meget indtagende duft af mørke bær, vanilje, let eg, kirsebær og hindbær. Blød i smagen
med modne tanniner, bid i saften, ret ekstraktrig og sødmefuld med en vedholdende eftersmag.”
Pipoli - Aglianico del Vulture – Italien 220,- DDK

”Vinen har en dybrød farve med violette refleksioner. Aromaen er intens med masser af nuancer, som
chokolade, kaffe, kirsebær og vanilje. Smagen er kraftig, ret ekstraktrig og intens, med en lang næsten
balsamisk eftersmag. En vin til den gode bøf, til grillen eller dyrevildt.”
Pasion de Bobal 2011 – Spanien 240,- DDK

”Vinen er flot rubinrød. Duften er indtagende med noter af orangeskal, hindbær, jordbær, kirsebær og et
strejf af bergamot som i Earl Gray te. Den milde silkeagtige vin er eminent til fjerkræ, til kalvekød eller som
gennemgående tapas-vin.”

DESSERTVIN
Moscato Spumante Dolce – Italien 170,- DDK

”Fantastisk aromatisk duft af hyldeblomst, pære abrikos og fersken. Smagen er frisk sødmefuld og intens. En
vin, som frister til at nydes i store slurke. Perfekt til frugtbaserede desserter”
Tawny Port - Portugal 220,- DDK

”Tawny er lidt ældre end ruby. Dvs. det er en vin som lagres i ca. 4 år på de store portvins fade, hvor den
modner og får sin mørk gyldne smukke farve. Vinen dufter markant af nødder og mandler. Halvtør og rig.”

