
Ristorante Italiano 

 

 

 

 
 

Vinkort 
  

 

NESPOLINO - EMILIA - ROMAGNA 
  

GLAS 

Nr.  133.  Glas - Hvidvin - Chardonnay / Trebbiano, Emilia - Romagna, Italien 79,-  

Frisk blend fra Emilia - Romagna på Chardonnay og Trebbiano. 

   Nr. 133.  Glas - Rødvin - Sangiovese / Merlot, Emilia - Romagna, Italien 79,- 

Veldrejet og 4 måneders fadlagret blend fra Emilia - Romagna, et stenkast fra Toscana. 

 

Nr. 134. Glas - Rose - Filarino, Nespoli, Emilia - Romagna, Italien                                      89,- 
 
En forfriskende og lækker rosé. Har en dejlig aroma af friske røde bær i næsen. 

 

Nr. 96   Postevand, ad libitum            35,- 
 
Vand følger ikke med til et glas vin, kun 1/1 flaske.  
 

 

1/1 Flaske 

Nr. 135. Nespolino, Chardonnay /  Trebbiano, Italien 299,- 

Frisk blend fra Emilia - Romagna på Chardonnay og Trebbiano. 

 
Nr. 136. Nespolino, Sangiovese / Merlot Italien 299,- 
Veldrejet og 4 måneders fadlagret blend fra Emilia - Romagna, et stenkast fra Toscana. 

Nr. 137. Filarino Rose, Nespoli, Italien 349,- 
En forfriskende og lækker rose. Har en dejlig aroma af friske røde bær i næsen. 

 
 

Nr. 138.  Alkoholfri vin              269,- 

 
 

 

 

 

”Et måltid uden vin er som en dans uden musik” 
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RØDVINE Syditalien 
 

140. Mandorla IGT 

Mondo del vino-Salento, Puglia Italien 

Vinen er fremstillet på de velkendte syditalienske druesorter negroamaro og primitivo. 

Dejlig aroma af sveske, tobak, rosin, kirsebær og vanilje. 

Smagen er fyldig og intens, med en frugtig eftersmag. 

 
1/1 fl. 369,- 

 

 

 
141. Odoardí,  

 
Terre Damia, Calabria, Italien 

I glasset en tæt dybrød farve. Harmonisk duft af røde bær og eg. Smagen er medium 

fyldig med masser af frugt og pikant krydderi. En herlig afrundet og alsidig vin. 

 
 

1/1 fl. 399,- 
 
 

 
142. Cannonau,  

 
Olianas, Sardinien, Italien 

Flot klar og dybrød farve. Duften er eksplosiv med noter af skovbær og mørk 

chokolade. Smagen er saftig med bær og krydrede noter. En blød og fyldig vin, med 

en forfriskende frugt. 

 
 

1/1 fl. 399,- 

 
 

 

 
 

“L´eleganza non e farsi notare, ma farsi ricordare = Elegance 
Is not about being noticed, but being remembered” 

 
Giorgio Armani 
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RØDVINE         Ripasso 
 

143. Ma Roat, Valpolicella Ripasso, Superior  

Tezza, Valpantena, Verona, Italien 

Betegnelsen ‘Superiore’ til en Ripasso Valpolicella, kræver at vinen lagres min. 12 mdr. i 

egetræsfade. Det resulterer i en mere struktu- reret og sofistikeret vin. Særdeles tiltalende 

og velafbalanceret med en kompleks aroma med et væld af noter som f.eks. kirsebær, 

ribs, lakrids. En usædvanlig mild og silkeblød ripasso. 

 

1/1 fl. 399,- 

144. Valpolicella Ripasso Superior  

Corte Majoli, Valpantena, Verona, Italien 

Egnstypisk vin med masser af karakter og identitet, til yderst rim pris. Vingården er 

en søstergård til tophuset Tezza. Vinen har en dybrød farve og en herlig nuanceret 

bouquet. Karateristika af brombær, hindbær, kirsebær og et strejf af nelliker. 

Smagen er fyldig og meget rund med masser af muskler 

 

1/1 fl. 399,- 

 
 

145. Valpolicella Ripasso,  

Tezza, Valpatena, Verona, Italien 

Ripassoen er sammensat af 70% Corvina og resten Rondinella og Corvinone. Druerne 

vinificeres på tradionel vis, men ligger herefter på drueskallerne fra 

amaroneproduktionen. Det giver ekstra dybde og kraft. Afslutningsvis lagret i 18 

måneder på store egetræsfade og yderligere 6 mdr. på flaske – Waoww! 

 
1/1 fl. 459,- 
 

 

146.  Valpolicella Riserva - Brolo delle Giare  

Tezza, Valpantena, Verona, Italien 

Tezzas premium enkeltmarksvin. Kun de bedste druer selekteres og får lov at indgå i 

vinen, der er blendet af 80% Corvina, 15% Rodinella og 5% Oseleta. Farven er det 

tætteste, man kommer på sort, duften er moden, solfyldt og frugtmættet med aromaer af 

kirsebærlikørgrafit og chokolade. En imponerende, intens og lækker sag. 

 

1/1 fl. 649,- 
 

 
“Il vino fa buon sangue = Good wine makes good blood” 
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RØDVINE            Amarone 
 

147. Amarone della valpolicella 

Corte Majoli, Valpantena, Valpolicella, Italien 

Dyb mørkerød farve. En rigtig ‘meditationsvin’ hvor alene duften er værd at fordybe 

sig i. Noter af sveske, rosin, kirsebær, kaffe, chokolade, kamfer og meget mere. 

Smagen er intens og kraftfuld med en fantastisk fornem balance mellem syre, sødme 

og fedme. 

 
1/1 fl. 649,- 

148. Amarone della Valpolicella  

Tezza Valpantena, Valpolicella, Italien 

Lagret på små 25 liters fade. Resultatet er en kraftig og kompleks vin, med stor fylde 

og dyb farve. Kun de bedste druer vælges. 

I oktober lægges de hele drueklaser til tørre på et loft. Herved fordamper en del af 

væsken i druerne og sukkerindholdet koncen- treres. De rosinagtige druer presses og 

gæringen går i gang. 

 

1/1 fl. 799,- 

149. Brolo delle Giara, Amarone della Valpolicella Riserva  

Tezza, Valpantena, Valpolicella, Italien 

Vinhusets flagskibsamarone. En spændende enkelmarksparcel i verdensklasse. Farven 

er det tætteste man kommer på sort når vi taler om vin. Duften er moden solfyldt og 

frugtmættet med aromaer af kirsebær-likør, grafit og chokolade. Rig, fed og cremet i 

munden – de 16% alkohol fornægter sig bestemt ikke. Imponerende lækker sag. 

 

1/1 fl. 1198,- 

 
 

 
 
 
 

”Il vino aggiunge un sorriso all´amicizia 

ed una scintilla all´amore = Wine adds a smile to 

friendship and a spark to love” 

 

Edmondo de Amicis 
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RØDVINE                        Nebbiolo/Barolo 
 

150. Baluma, Nebbiolo d’Alba 

Diego Conterne, Piemonte, Italien 

Vinenes konge er lavet på Nebbiolo-druen, som giver mørke, tætte vine med en dyb, vild 

duft og en smag, som forbedres og nuanceres ved års lagring. Farven er granatrød. 

Smagen er fyldig med moden frugt og varme krydderier. En fantastisk flot barolo, som 

belønner den tålmodig en god barolo skal have. 

 

1/1 fl. 499, 

 

 

151. Marghe, Nebbiolo Langhe 

Damilano, Barolo, Piemonte, Italien 

En flot og klar rød farve. Duften er indbydende af violer og røde bær. Smagen er 

behagelig blød og harmonisk, med faste tanniner og noter af lækre kirsebær, blomme og 

cedertræ. I munden fornemmes en medium fylde og flot balance. Vellavet og lækkert 

glas forfriskende nebbiolo når det er bedst fra en af Piemontes nye stjerner.  

 

1/1 fl. 499, 

 

 

152. Barolo, Monforte d’Alba  

Diego  Conterno, Piemonte, Italien 

Vinenes konge er lavet på Nebbiolo-druen, som giver mørke, tætte vine med en dyb, vild 

duft og en smag, som forbedres og nuanceres ved års lagring. Farven er granatrød. 

Smagen er fyldig med moden frugt og varme krydderier. En fantastisk flot barolo, som 

belønner den tålmodighed en god barolo skal have. 

 

1/1 fl. 749,- 

 

 

153. Barolo Ginestra, Monforte d’Alba  

Diego  Conterno, Piemonte, Italien 
  Farven er flot granatrød med både balsamiske og mineralske toner. Dufter af ribs,  
  kirsebær, violer og lakrids. Smagen er fyldig, krydret og elegant. En meget stor  
  barolo med en flot struktur og et langt liv foran sig. Noget af det største barolo fra 
  Piemonte generet. 
 
 
  1/1 fl. 1098,- 
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RØDVINE Toscana 

 

 

 

154.       Chianti Riserva 

Poggio Capponi, Montespertoli, Italien 

I Greve in Chianti ligger den store vingård med status DOCG. 85% Sangiovese, 10% Syrah 

og 5% Colorino. Lang lagring på 18 måneder (30% eg og resten stål) og 3 måneders 

flaskelagring. Smuk rubinrød, nærmest teglstenskant i farven. Duften er nuanceret med 

frisk frugt af mørkerøde bær, læder og cedertræ. Smagen afrundet og fløjlsblød. 

1/1 fl. 399,- 

155. Chianti Colli Fiorentini  

Torre a Cona Firenze, Toscana, Italien 

I hjertet af Chianti ligger den fantastiske ejendom, Torre a Cona, der anses for en af de 

smukkeste 1800-tals bygninger i hele Italien. Denne vin er lavet på sangiovese og 

colorino. Flot, klar og teglrød farve. Duften er typisk for god Chianti, med noter af ribs, 

kirsebær og blomme. Smagen er elegant, tør og slank med en fin frugtsyre. 

 

1/1 fl. 399,- 
 

156.       Chianti Classico 

Setriolo, Castellina in Chianti, Italien 

I hjertet af Chianti Classico-zonen passer og plejer Susanna Soderi sine vinstokke, og de kun 3.5 ha 

vinmarker yder en forbløffende kvalitet i meget begrænset udbytte. Denne er dyrket på 95% 

Sangiovese og 5% Merlot. Farven er klar og rubinrød. Duften er blomstret med noter af primært 

kirsebær. Eminent vin til kalv, fjerkræ eller lækre pastaretter. 

 

1/1 fl. 449,- 

157. Chianti Classico, Riserva  

Setriolo, Castellina in Chianti, Italien 
 

En klassisk Chianti Classico Riserva lavet på 80% Sangiovese og resten på druen Merlot. 

Farven er mørk rubinrød. Duften er indtagende af modne røde bær, brombær, violer og 

rosmarin. Smagen er fyldig og cremet og en let sødmefuld med en krydret intensitet. I 

eftersmagen fornemmes en anelse bitter chokolade og frisk frugt. 

 

1/1 fl. 699,- 

 

 
 
 

“In vino veritas = In wine there is truth..”
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RØDVINE Toscana 

 

 

 

158.       Brunello di Montalcino 

Castelli Martinozzi, Montalcino, Italien 

Castelli Martinozzi har et vinhus med i alt 12 ha. beplantet vinmarker i særdeles høj 

kvalitet! Farven er klar og rubinrød. Vinen dufter ædelt af skovbund, mørke kirsebær, 

chokolade og tørrede urter. Nuancer 

af modne, saftige bær bær, peber og nelliker. Eftersmagen er vedhol- dende med et 

delikat strejf af mokka. En flot og veldrejet Brunello. 

 

1/1 fl. 899,- 
 

 
159.       Brunello di Montalcino  

 
Il Colle,Montalcino, Italien 

I Montalcino ligger Caterina di Carlis lille vingård Il Colle. Hendes Brunello på 100% 

Sangiovese Grosso er et fantastisk eksempel på super toscansk topvin, saftig og 

vidunderligt nuanceret. Noter af røde bær markant amarene kirsebær, roser, mynte og 

blade. Smagen er intens og fyldig, En vin i særklasse. 

 

1/1 fl. 999,- 
 

 

160.        Rossodisera, Tenuta Metinella,  
Montepulciano, Italien 

Vinen er lavet på prugnolo gentile (den lokale betegnelse for sangiovese samt 

canaiolo) I glasset en klar rubinrød farve. Aroma af røde bær og blomster. Smagen er 

mild, saftig, cremet og meget rund, med en pikant eftersmag af lakrids. På en gang 

meget elegant, men også god fyldig. Essensen af god sangiovese fra Toscana.. 
 

 

 

 

 

1/1 fl. 399,- 

 
 

 

 

 

”Vin giver stor glæde 
og enhver glæde er i sig selv et gode” 

            Samuel Johnson 
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RØDVINE Øvrige 

 

 

 
161.     Trifula Appasimento  

 
Piemonte, Rosso, D.O.C, Italien 

Piemonte er også berømt for sine trøfler, og netop en trøffelhund har lagt navn til 

denne vin, Trifula. Vinen er lavet på en blanding a Nebbiolo, Barbera, Dolcetto og Pinot 

Nero. Flot rubinrød. Indtagende duft med noter af chokolade, mørke bær. Vinen har e 

umiskendelig tør eftersmag fra Nebbiolo-druen. 

 

1/1 fl. 349,- 

 
162.        San Bastian, Barbera d´Asti  

 
Vigna Dacapo, Asti, Piemonte, Italien 

Dacapo er en forholdsvis ung vingård med en helt klar målsætning: Vine der skal smage 

områdetypisk, vine med personlighed, vine med fokus på elegance, finesse og terroir. 

Vinen har en flot rubinrød farve, duften er intens af viol og røde bær. Smagen har en god 

fylde, rig på frugt og med en behagelig friskhed. 

 

1/1 fl. 349,- 
 

163.   Barbera d´Asti 

Damilano, Barolo, Piemonte, Italien  

Damilano står som værende den nye stjerne i Piemonte, og hvor deres barbera d ´asti er 

ingen undtagelse. I glasset fremstår en flot rødviolet farve. Duften er indtagede af friske 

røde bær og urter. I munden fornemmes nuancer af kirsebær og ribs. Vinen er 

mediumfyldig med lettere friskhed og en blød behagelig frugtig eftersmag.  

 

1/1 fl. 399,- 
 

164.      Ferrione, Barbera d’Alba 

Diego Conterno, Monforte d’Alba, Piemonte, Italien 

Druerne håndhøstes og vinen lagrer på tradionel vis på 500 liters ege- fade i 10 måneder 

og efterfølgende i 2 mdr. på flaske. 

Vinen har en flot mediumdyb farve, duften er fuld af bærnoter og frugt. Smagen er 

saftig og rank, og forholdsvis let og elegant. Et flot eksempel på en klassisk 

Barbera fra Alba. 

 

1/1 fl. 399,- 

”Jeg har lige reddet noget vin! 
Det var fanget i en flaske” 
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RØDVINE Øvrige 

 

 

 

165. Prugnetto, Sangiovese Superiore  

Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna, Italien 

Enkeltmark som grundlæggeren af Nespoli tilplantede i 1929. Vinen er lavet på samme 

klon Sangiovese (Grosso) som man anvender hos ‘Italiens konge af Toscana’, Brunello i 

Montalcino. Tæt rubinrød farve med violet skær. Duften er frisk af kirsebær, jordbær og 

hindbær tilsat noter af kaffe, ristet brød og vanilje. Smagen er afrundet og fyldig. 

 

1/1 fl. 379,- 
 

166. Il Nespoli, Sangiovese Superiore Riserva  

Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna, Italien 

Vinen er ren Sangiovese fra ældre vinstokke med et meget lavt udbytte, hvilket vil sige at 

denne vin kun laves i de bedste årgange. Vinen lagrer i små 12 måneder på nye, små, 

franske egetræsfade, og 12 måneder på ståltank, inden aftapning på flasker. Imødekom- 

mende duft af kirsebær, blomme og solbær. Smagen er ret så intens. 

 

1/1 fl. 499,- 
 

167.        Borgo dei Guide 

Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna, Italien 

Poderi dal Nespoli er et gammelt familieforetagende, ejet af 4. genera- tion af familien. Borgo 

dei Guidi er husets bud på en mere international vin - domineret primært af Sangiovese, tilsat 

lidt Merlot og Cabernet Sauvignon. Flot dybrød og tæt farve. Nuancer af røde bær, solbær- 

marmelade og sød lakrids. Smagen er koncentreret og fyldig. 

 

1/1 fl. 499,- 
 

168.         Pinot Nero 

Poderi dal Nespoli - Emilia-Romagna, Forli IGT 

Klar rubinrød med mørkt skær. Duften er intens af friske, jordbær og hindbær tilsat 

noter af viol og vanilje. Smagsmæssigt er vinen afrundet og fyldig. Et sublimt og 

vellavet glas pinot nero fra høj- landet i Emilia-Romagna. 

 
1/1 fl. 499,- 

 
 

 
“Dove regna il vino non regna il silenzo = Where wine reigns, 

silence does not reign”  
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HVIDVINE 

 

 

 

180. Vermentino,  

Olianas Sardinia, Italien 

Vermentino er den grønne sardiske ‘nationaldrue’. Med Olianas Vermentino får man en vin i 

særklasse. Vinen har et grøngyldent skær, duften er indbydende med aromaer af nyslået 

græs, rød grape og et strejf af citron. God balance mellem frugtsyre og fedme. Et dejligt 

glas vin til det italienske køkken eller blot til nydelse for sig selv. 

 
  1/1 fl. 399,- 
 

181. Sauvignon Blanc,  

Kurtatsch, Alto Adige, Italien 

En rigtig lækker Sauvignon Blanc. Vinstokkende vokser i 5-600 m højde på stejle 

skråninger med mager, kalkholdig og mineralrig jord. Sauvignon Blanc trives bedst i 

dalen og nyder godt af en konstant brise fra Adige-floden. Vinen har en klar strågylden 

farve med et svagt grønligt skær. Duften er indbydende af citrus, græs og hyld. 

Smagen er saftig og frisk med en herlig frugtsyre. 

 
1/1 fl. 429,- 

 

182. Pinot Grigio  

Kurtatsch, Alto Adige, Italien 

I Alto Adige laves nogle af Italiens absolut bedste hvidvine. Druerne er plukket dels i dalen 

ved kurtatsch og dels i bjergene. Druerne fra den lidt varmere dal giver fylde og alkohol og 

druerne fra bjergene giver finesse og friskhed. Et flot vellavet glas vin fra en af Sydtyrols 

dygtigste producenter. 

 
1/1 fl. 399,- 

 
 

  

 
 
 

“Dire pane al pane e vino al vino  
= Speak bread to bread and wine to wine” 
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183. Pinot Grigio 

Corte Majoli, Valpantena, Veneto, Italien 

Pinot Grigio er lidt af et særsyn i området Veneto. Druerne har ofte et lidt lyserødt skær i 

skinnet og lægger man mærke til farven i glasset, vil man også ane en svag pink tone. 

Vinen har en meget aromatisk duft med et strejf af pære, æble og melon. I smagen 

fornemmes en cremet fylde og behagelig lang fløjlsblød eftersmag. 

 

1/1 fl. 349,- 
 

184. Pagadebit 

Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna, Italien 

Pagadebit er navnet på druen, som frit betyder ‘at betale det skyldige’. 

Dette kælenavn fik den, fordi druen altid har været garant for et 

godt, stort og sikkert udbytte. Forfriskende duft af blomster, citrus og havtorn. Smagen er 

sprød og frisk med fine noter af fersken og urter. Et meget velbalanceret og flot glas hvidvin. 

 
1/1 fl. 369,- 

 

185. Dogheria 

Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna, Italien 

Vinmarkerne er under indflydelse af Toscanas og Romagnas kølige bjerge i sydvest, og 

Adriaterhavets varme kyster i øst. Et gammelt familiefortagende, ejet af 4. generation af 

familien. En forfriskende vin med strågul farve og grønne reflekser, mineralsk, frisk og 

intens i munden. Dyrket på 90% Pinot Bianco og 10% Sauvignon Blanc. 

 

1/1 fl. 369,- 
 

186. Da Maggio 

Poderi dal Nespoli - Emilia-Romagna 

Vinen har en lys gul farve med et grønligt skær. Duften byder på fine aromaer af 

acaciahonning, tropiske og hvide frugter, som er godt inte- greret med ristede vanilje noter 

fra fadlagringen. Smagen er i perfekt balance mellem de friske frugtnoter og dens rige og 

elegante karakter fra lagringen i franske barriques. Eftersmagen er frisk, men langvarig. 

 

1/1 fl. 399,- 
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, 

 
 
 

 

ROSÉVINE 
 

137.       Filarino Rosé,  

Nespoli Emilia – Romagna - Italien 

I glasset fremstår en fin rosa farve. Duften er aromatisk af vilde ros granatæble og 

blodappelsin. Smagen er afrundet, frisk og frugtig, med nuancer af røde kirsebær med 

et strejf af viol og en delikat mineralsk afslutning. 

 
1/1 fl. 349,- 

 

187.   Pinot Grigio Rosé,  

Mannara Veneto, Italien 

Pinot Grigio opfattes normalt som en hvidvinsdrue, men dens sk indeholder så meget 

pigmentfarve, at den også kan vinificeres s rosé. Vinen har et flot laksefarvet skær, 

duften er elegant af roser og melon, smagen er frisk med nuancer af røde bær. 

Et veldrejet og fornuftigt glas vin, som kan nydes ren som den er.  
 

1/1 fl. 349,- 
 

 

189. Rosato,  

Olinas, Sardinien 

I glasset har vinen en flot sart løgskalsfarve. Vinen har vermentino- druens friskhed og 

cannonau-druens struktur, og er fantastisk flot og velafbalanceret. Dette er en meget 

alsidig vin, der vil gøre sig fint som den gennemgående vin til både det lette og det 

grillede. Et sublimt glas vin fra det sydlige italien. 

 
1/1 fl. 399,- 
 

 
 

”Amici e vini sono meglio vecchi = Old wine and friends improve 
with age”
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MOUSSERENDE VINE 
 

190. Prosecco Extra Dry Terra Serena, 

Treviso, Italien 

Terre Serena Prosecco Extra Dry er lavet på 100% Glera druen. Definitionen ‘Extra Dry’ 

har - lidt forvirrende - faktisk mere restsødme end brut. Flot strågylden farve, duften er frisk 

med noter af fersken, citrus, æbler og lime. Smagen er frisk og fin, med en god fylde. 

En meget alsidig og saftig mousserende vin, bredt anvendelig. 

 
1/1 fl. 329,- 

 

 

 
191.     Malvasia de Castelnuovo del Bos  

 
  Terre da Vino, Piemonte, Italien 

Piemonte området er hjemsted for Barolo, Barbaresco, Asti Spumante og Moscato. Denne 

vin er dyrket på druen Malvasia, og er en pendant til Moscato d’Asti. Flot kirsebærrød 

farve, aromatiske nuancer af roser og røde bær, og en liflig smag, frisk med dejlig sødme. 

Et særdeles forfriskende og dejligt glas mousserende vin. 

 
1/1 fl. 349,- 

 

 

192.     Cuvage Blanc de Blancs 
 

  Asti, Piemonte, Italien 

Cuvage er en meget ambitiøs, topmoderne vingård i Acqui Terme. Blanc de Blanc er en 

italiensk mousserende vin lavet på 100% ren Chardonnay (grøn drue). Flot strågylden 

farve med grønligt skær. ‘Perlerne’ er vedvarende og elegante. Duft af brødkrumme og 

tørrede frugter. Smagen er frisk, tør, men med en cremet fylde og struktur. 

 

1/1 fl. 499,- 
 

 

 
 
 

“Vin er i og for sig en udmærket ting” 

Pave Pius XII (1876-1958) 
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DESSERTVIN 
 

 193.     Moscato d’Asti 

  Ca ed Balos, Piemonte, Italien  

Denne let perlende vin er lavet på 100% Moscato-druen. I glasset   en let gyldengrøn 

farve med små fine perler. Duften er aromatisk med liflige noter af hyldeblomst og 

muscatdrue. Smagen er sødmefuld, men samtidig med frisk frugt, og hvor perlerne 

giver denne dessertvin en skøn lethed. 

 
1/1 fl. 349,-. Pr. glas 79,-, 7,5 cl. 

  

 

194.     Recioto della Valpolicella  

Tezza, Valpantena, Italien  

Recioto er en sød rødvin, der ofte anvendes som dessertvin. Druerne bringes ikke straks til 

vinificering efter endt høst, men tørres inden gæringen sættes i gang (samme metode som 

produktion af Amarone. Forskellen i de to ligger i af amaronen gærer helt ud, dvs. alt 

sukkeret omdannes til alkohol. Derfor er Reciotoen langt sødere, har en lidt lavere 

alkoholproducent.Passer perfekt til italiensk chokoladekage). 

 
1/2 fl. 499,-. Pr. glas 89,-, 7,5 cl. 

 

195.      IL Longhino, Ramandolo, 

Dario Coos, Friuli, Italien  

Den søde Il Longhino er lavet på den lille tykskallede drue Verduzzo giallo. Druener 

håndplukkes i slut oktober, hvor sukkerindholdet i frugten er højt. Farven er smuk gylden, 

duften er frisk af abrikos, banan og vanilje. Smagen er behersket sød, og lettere cremet og 

krydret. 

 

1/1 fl. 499,-. Pr. glas 89,-, 7,5 cl. 

 
 

 

 

”Nelle botti piccine ci sta il vino buono” 

(I de små tønder finder du den gode vin) 



Ristorante Italiano 

 

 

 

 
 
 

 

DRINKS / SPIRITUS / APERITIF 

 
210.                                                            APEROL SPRITZ                                                                     79,- 

 

 

211.                                                            SPRITZ AL LIMONCELLO                                                      79,- 

 

  

212.                                                            GIN & TONIC                                                                            79,- 

 

 

213.                                                            MARTINI TONIC                                                                       79,- 

                                                                                      Rød Vermouth & Tonic  

 

214.                                                            MARTINI ROSSO                                                                     79,- 

                                                                   Rød Vermouth 

 

215.                                                            LA DOLCE VITA NEGRONI                                                    99,- 

                                                                   Campari, Gin & Rød Vermouth 

 

216.                                                            DOLCE VITA SBAGLIATO                                                      79,- 

                                                                   Gin, Prosecco, Campari & Vermouth 

 

217.                                                            ITALIENSK LIKØR                                                                   69,- 

                                                                   Italiensk udvalg af Amaretto, Limoncello & Sambuca 

 

218.                                                            GRAPPA                                                                                   69,- 

 

 

219.                                                            SPECIAL GRAPPA - SPØRG TJENEREN                   FRA  75,- 

 

 

220.                                                            WHISKY  - SPØRG TJENEREN                                    FRA  69,- 

 

 

78.                                                              PORTVIN - Quinta de la Rosa                                                79,- 

 

 

”Hele verden er ca. 3 drinks bagud” 

Humphrey Bogart  

 
 



Ristorante Italiano 

 

 

 

 
 
 

APERITIF & DRINKS 

  

 
210.  APEROL SPRITZ                                                                                                                                79,- 

 

211.  SPRITZ AL LIMONCELLO                                                                                                                  79,- 

  

212.  GIN & TONIC                                                                                                                                       79,- 

 

213.  MARTINI TONIC - (Rød Vermouth & Tonic)                                                                                       79,- 

 

214.  MARTINI ROSSO - (Rød Vermouth)                                                                                                   79,- 

 

215.  LA DOLCE VITA NEGRONI - (Campari, Gin & Rød Vermouth)                                                        99,- 

 

216.  DOLCE VITA SBAGLIATO - (Gin, Prosecco, Campari & Vermouth)                                                 79,- 

  

 

NESPOLINO - EMILIA - ROMAGNA - GLAS 
  

Nr. 133.  Glas - Hvidvin -  Chardonnay / Trebbiano, Emilia - Romagna, Italien    79,-  

Frisk blend fra Emilia, Romagna på Chardonnay og Trebbiano. 

   Nr. 133.  Glas - Rødvin - Sangiovese / Merlot, Emilia - Romagna, Italien    79,- 

Veldrejet og 4 måneders fadlagret blend fra Emilia, Romagna, et stenkast fra Toscana. 

 

Nr. 134. Glas - Rose - Filarino, Nespoli, Emilia - Romagna, Italien                                              89,- 
En forfriskende og tør rosé. Har en dejlig aroma af friske røde bær i næsen. 

 

Nr. 96. Postevand, Ad Libitum                                                                  35,- 
Vand følger ikke med til et glas vin, kun 1/1 flaske.  

 

  

  BIRRA / ØL / SODAVAND 
 

100.     DANSK PILSNER 33 CL 49,- 
Dansk øl - Lys 

101.     1859 DANSK ØL 33 CL. 59,- 
Dansk øl - Mørk 

102. BIONDA 33 CL. 69,- 
Italiensk øl - Lys 

 

103.      SPECIEL ØL - PERONI 50 CL.               89,-  
Italiensk øl - Gul / Sort / Rød 

 

90.         COLA / FANTA / SPRITE                          39,- 




