
RESTAURANT TATAMI

CHAMPAGNE / MOUSSERENDE  
  Lanson Black Label Brut, Champagne - Frankrig  449,-

Indtagende frisk, fyldig og frugtrig bouquet med toner af citrus, hvide blomster 
og abrikos. Farven er skinnende, klar med strågule strejf. Vinen er livlig med fine 
perlende bobler. Smagen har stor fylde, kraft og elegance.

  Prosecco Brut Organic, Ca´Selva, Italien  ØKO  249,-
Prosecco betyder ”næsten tør”. Prosecco Brut Organic Ca´Selva har en strågul farve 
med grønne reflekser. Smagen er frisk og liflig, med noter af grønne æbler og fersken. 
De naturlige bobler er vedholdende og små.

 ROSÉVIN  
  Vino Rosato, Minini, Italien 55,- 199,-

Lavet af en kombination af druer fra det centrale Italien og Sicilien og har en 
perfekt kombination af friskhed og karakter. Vinen har en intens farve og en fyldig 
og frugtagtig smag med strejf af blomster.

  Boschendal The Rosé Garden, Sydafrika  245,-
En sensuel laksefarvet rosévin, der tilbyder mange og komplekse aromaer fra røde 
bær til strejf af blomster. Smagen vil pirre, kildre og varme enhver vinelskers hjerte.

Nyd et glas dejligt Lanson Champagne

God til 2
 2 glas 150,-
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 HVIDVIN  
  Terre Allegre, Trebbiano, Italien 49,- 179,-

Farven er strågul, bouqueten er delikat og en smule floral. Smagen er frisk og let.

  BIO - Il Borgo, Terre Siciliane, Italien  ØKO  285,-
Vinen har en lys gylden farve og en lækker aroma med citrusnoter og krydderier. 
Smagen er frisk, behageligt krydret og vedvarende.

  Dopff au Moulin MARU - Sushi vin, Frankrig  329,-
inen har en lys gylden farve, og en fremtrædende aroma af citrusfrugter efterfulgt af 
forårsblomster. Selvom vinen er en anelse tør, er smagen frugtagtig og frisk og slutter 
med en behagelig eftersmag af citrus og tropiske frugter.

  Fortant Chardonnay, Frankrig  199,-
Fortant Chardonnay har en lys halmgul farve. Duften er kraftig og raffineret, med 
intens aroma af pærer, figner, ananas og ristede hasselnødder, der diskret rundes af 
med toner af honning. Smagen er blød og cremet, med behagelig livlighed, toppet 
med noter af figner og vanille.

  Kia Ora, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand  275,-
Kia Ora er funklende klar i glasset med grønt skær. En herlig frisk duft med typiske 
noter af hyldeblomst og friske grønne druer. Smagen er fyldt med frugt. En fremra-
gende ledsager til sommersalater, fiske retter, eller som et glas på terrassen.

  Riesling Johan Klauss, Mosel - Tyskland  199,-
Skråningerne ved Mosel hører til de stejleste i verden, hvilket giver stokkene og 
druerne optimal soleksponering. Rieslingdruen har perfekte vækstbetingelser i dette 
område. Johan Klauss Riesling er en sprød, velafbalanceret hvidvin med elegant 
sødme fra den berømte dal med lang tradition.

  Serai Bianco, Le Morette, Italien  285,-
Strålende, lys gylden farve, med grønne reflekser og et meget friskt, men interessant 
samspil af blomster og frugtaromaer, der minder om grønne æbler, pærer og abriko-
ser. Smagen er behagelig tør, med frisk syrlighed og delikat blødhed.

Minini 
Pinot Grigio, Italien 69,-    198,-
Pinot Grigio er måske den mest velkendte hvidvins drue 
fra Italien. Ofte betegnes Pinot Grigio som easy drinking 
wine, men sommetider overraskes man af den intense 
bouquet og den vedvarende friskhed i smagen.

Denne Pinot Grigio vil forbløffe dig med sin elegante og 
moderne stil. Farven er lys strågul med grønne reflekser. 
Vinen har en vinøs, delikat og frugtholdig aroma og en 
frisk og vedvarende smag.
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 RØDVIN  
  Terre Allegre, Trebbiano, Italien 49,- 179,-

Rubinrød farve, bouqueten er delikat med en smule frugt. Smagen er frugtrig, let 
og rund.

  Los Haroldos, Malbec, fadlagret, Argentina  275,-
Aromaen er kompleks med røde frugter: kirsebær, blomme og hindbær og kombine-
ret med et strejf af træ fremhæves tilstedeværelsen af vanille og chokolade. Smagen er 
kraftig med god tannin. Velafbalanceret og lang eftersmag.

  Fortant, Cabernet Sauvignon, Frankrig  199,-
Vinen har Cabernet Sauvignons karakteristiske aroma af solbær og røde og grønne 
peberfrugter.Smagen har en perfekt balance mellem kraft og blødhed. Røde som-
merfrugter mixes behageligt med vanille og fremhæver friskheden der efterfølges af 
en bemærkelsesværdig lang eftersmag.

  Château Saint Valentin Saint Emilion Grand Cru, Frankrig  685,-
Vinen har en flot varm og frugtig bouquet, let krydret med modne frugter og va-
nilje. Smagen er fyldig og velafbalanceret med masser af appetitvækkende frugt.

  Clos de Solistico, Reserva, Catalunya, Spanien  385,-
Fremstillet af Tempranillo og Garnacha. Vinen har en rubinrød farve med granat-
røde toner. Aromaen er intens med modne røde frugter, kakao og vanilje. Smagen 
er velafbalanceret, harmonisk med fløjsblød tannin, der fører til en lang og elegant 
eftersmag.

  Menicucci, Ginesia Montepulciano d’Abruzzo, Italien  ØKO  295,-
Ginesia Montepulciano har en flot rubinrød farve med violette stråler. Aromaen 
er intens, blomstret og frugtrig med noter af sorte kirsebær og en anelse krydderier. 
Smagen er fyldig med  velafbalanceret tannin og mandelagtig afslutning.

  Côtes du Rhône, Jérôme Quiot, Frankrig  285,-
Jérôme Quiot Côtes du Rhône har en dyb rød farve og aromaer af solbær og brom-
bær. Smagen er frisk, med god og vedholdende tannin, der bliver blødere med tiden.

Whinfield Estate, 
Zinfandel, Californien 69,-    198,-
Dry Creek Valley anses for at være Zinfandels højborg i 
Amerika. Her er varmt om dagen og køligt om natten. 
Det giver saftige vine med god syre, som har toner af 
peber og brombær. 

Whinfield Estate Zinfandel er medium fyldig, rig på 
aroma af brombær og ribs, med et strejf af krydderier. 
Den frugtfyldte bærsmag og sorte peber trænger igennem 
i den lange eftersmag.
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