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FORORD 

 

Vi – Frank og Karina, har i mange år drømt om at stå bag disken i en hyggelig vin- og tapasbar. 

Derfor slog vi til, da chancen bød sig. Det er derfor med stor glæde at vi nu kan byde dig 

velkommen hos Vin-O. 

 

Nærhed, kvalitet og gode smags oplevelser krydret med hygge, det er de oplevelser vi håber du 

har med dig, efter et besøg hos Vin-O. Ligegyldig om du er taget på Vin-O for at besøge en Vinbar 

eller en Tapasbar, så skulle oplevelsen gerne være det samme, nemlig at du har været på et 

spændende besøg hos os, Frank og Karina. For os er det nemlig ikke bare en tapasbar eller en 

vinbar, for os er det som var du gæst i vores eget hjem – og kun det bedste er godt nok til vores 

gæster. 

 

God stemning og god vin går hånd i hånd, det kan de fleste voksne mennesker nikke genkendende 

til. Hvis du har lyst til at nyde et, eller flere, glas god vin, og samtidig nyde et afslappet øjeblik, 

mener vi selv at vores vinbar, et er fantastisk bud på STEDET. 

 

Vinbaren Vin-O har et bredt vinkort ligegyldigt om du er til bobler eller til rødvin, til hvidvin eller 

rosé, så er der lidt for enhver smag. Vinen på vores vinkort er nøje udvalg, ud fra smag og aroma, 

men også ud fra hvilke vine der passer allerbedst til vores lækre tapas.  

Vores mål er at du får nøjagtig den vinoplevelse du kom for at få. 

 

Derfor er det os med glæde at byde jer rigtig hjerteligt velkommen, her i vores hjem.  

 

Frank & Karina.  
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Mousserende 
 

Årgang Vin               Glas / Flaske 
 
N/V Dignitat, Brut, Cava, Catalonien, Spanien.                                      75,- / 299,- 

Det familieejede Cavahus, Dignitat hører til blandt 5 bedst rangerede  
Cava-producenter iflg. champagneguruen Tom Stevenson. 
Frisk og mineralsk cava, som byder på modne pære og æbler i næsen,  
samt brioche og mandler i smagen. (bællepotentiale)  
 

N/V Dignitat, Semi Seco, Cava, Catalonien, Spanien.               75,- / 299,- 
Det familieejede Cavahus, Dignitat hører til blandt 5 bedst rangerede  
Cava-producenter iflg. champagneguruen Tom Stevenson.  
En frugtig og saftspændt Cava, der er i perfekt balance mellem en stor,  
moden blødhed med en velafbalanceret druesødme og en god friskhed 

 

N/V Dignitat, Rosé, Cava, Catalonien, Spanien.                75,- / 299,- 
Det familieejede Cavahus, Dignitat hører til blandt 5 bedst rangerede  
Cava-producenter iflg. champagneguruen Tom Stevenson. 
Masser af røde bær med læskende hindbær og jordbær i smagen. 
Let fedme med en lækker frugtig finish.  

 
N/V Pizzolato, Extra brut/ Rosé/ Demi Sec, Spumante, Italien.                          299,- 

Elegante og sprøde bobler. Familien Pizzolato arbejder med fokus på miljøet og økologi. 
De er også vegansk certificerede.  

 
 

 
 

Champagne 
 

N/V Taittinger, Brut Reserve, Champagne                                      99,- / 499,- 
Denne Champagne har en gylden strågul farve, samt små fine og vedvarende bobler.  
Duften er fuld af frugt og man fornemmer aromaer af ferskener, hvide blomster og vanille. 
Fra huset Taittinger.  
 

N/V Cattier, Brut Icone, Champagne               99,- / 499,- 
 Formidabel indgangschampagne fra Cattier! Intens friskhed og stor elegance i den  
fyldige mousse.  Duften byder på friske noter af abrikos, fersken og modne pærer.  
I munden er den frisk og frugtig med et touch af ribs og hyld. 

 

2012 Cattier, Vintage, Champagne, Frankrig.             149,- / 695,- 
 Uimodståelig skarp årgangschampagne fra Cattier. Et blend af de bedste marker  
som giver en dyb, kompleks, citrus næse. Med noter af toast, blomster og røde æbler  
på tungen. Produceret på 45% Pinot Meunier, 35% Chardonnay og 20% Pinot Noir. 
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N/V Bollinger, Special Cuvée, Champagne, Frankrig.                      / 649,- 
 
N/V Cattier, Blanc de Blancs, Champagne, Frankrig.                      / 649,- 
 

N/V Moët & Chandon, Imperial Brut, Champagne, Frankrig                    / 649,- 
 
N/V Les Cinq Filles, Yvonne Seier Christensen, Champagne, Frankrig.                   / 1195,- 
 
2013 Louis Roederer, Cristal, Champagne, Frankrig.                    / 2295,- 
 
08/09/12 Cattier, Clos du Moulin, Champagne, Frankrig.                      / 995,- 
                           
2012 Moët & Chandon, Vintage, Champagne, Frankrig.                      / 795,- 
 
2010 Dom Pérignon, Vintage, Champagne, Frankrig.                     / 1995,- 
 
2008 Dom Pérignon, Vintage, Champagne, Frankrig                    / 3595,- 
 
2008 Comtes de Champagne, Frankrig.                      / 3595,- 
 
2008 Piper-Heidsieck, Champagne, Frankrig.                     / 995,- 
 
2008 Veuve Clicquot, Vintage, Champagne, Frankrig.                      / 995,- 
 
2008 Louis Roederer, Cristal, Champagne, Frankrig.                     / 3995,- 
 
2007 Comtes de Champagne, Frankrig.                      / 1695,- 

    
2006 Dom Pérignon, Vintage, Champagne, Frankrig.                    / 3495,- 
 
2006 Comtes de Champagne, Frankrig.                     / 2995,- 
 
2002 Comtes de Champagne, Frankrig.                     / 4995,- 
 
1999 H. Blin, Vintage, Champagne, Frankrig.                     / 1495,- 
 
1990 H. Blin, Vintage, Champagne, Frankrig.                      / 1795,- 
 
1998 Dom Pérignon, Vintage, Champagne, Frankrig.                    / 4195,- 
 
1985 Dom Pérignon, Vintage, Champagne, Frankrig.                    / 4995,- 
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Rosé Champagne 
 
 

N/V Taittinger, Brut Reserve, Rosé, Champagne                      / 599,- 
 
N/V  Cattier, Rosé, Premier Cru, Champagne, Frankrig                      / 599,- 
 
N/V Moët & Chandon, Rosé, Champagne, Frankrig                      / 649,- 
 
2007 Comtes de Champagne, Frankrig.                                       / 2295,- 
 
1989 Veuve Clicquot, Vintage, Rosé, Champagne, Frankrig.                     / 2795,- 
 
07/08/09 Cattier, Clos du Moulin, Rosé Champagne, Frankrig                     / 1495,- 
 
 

Hvidvin 
 

2019 Dignitat, Blanc, Spanien. (Husets Hvidvin)                            65,- / 265,- 
Frisk letdrikkelig herlighed af en hvidvin fra Spanien. Dignitat Blanc fra Catalonien  
er lavet på Garnacha Blanc. En lidt en mystisk drue, der kun kan dyrkes meget få steder i verdenen. 
Men den nordlige del af Spanien er en undtagelse, og det er her denne Dignitat Blanco stammer fra. 
Vinen er utrolig let at drikke, nogen vil endda kalde det for farligt nemt!  

 

2018 Milestone, Chardonnay, Californien, USA.                            69,- / 275,- 
Denne Chardonnay fra Bin52 er en let til medium fyldig vin.  
Høsten fandt sted i de tidlige morgentimer for at bevare friskheden i druerne.  
I smagen er der noter af citrus, hvid fersken, æble og pære.  
Frugtsødmen holdes i skak af en fin syrebalance, der kulminerer i en sprød eftersmag 
 

2018 Gattone, Chardonnay, Abruzzo, Italien.                75,- / 299,- 
Abruzzo på Italiens østkyst er hjemsted for vine, der både har nerve, saft og fylde.  
Vækstbetingelserne er perfekte og vinden fra Adriaterhavet gør det nemt at dyrke økologisk,  
som er tilfældet her. Mineralsk og elegant Chardonnay fra Italiens østkyst.  
Et stjerneeksempel på økologisk italiensk hvidvin. 

 

2018 Albino Armani, Pinot Grigio, Veneto, Italien.               79,- / 325,- 

I 1607 købte Albino Armani et stykke land med træer og druestokke i Adige-dalen, 
så det er efterhånden 400 års vinmageri, der danner basis for Armani-familiens  
produktion i dag. Denne Pinot Grigio er sprød, aromatisk og forfriskende. 
 

2018 Nik Weis, Riesling, Mosel, Tyskland                85,- / 349,-  
Bum! Et brag af en riesling fra Mosels fyrtårn Nik Weis. Ægte terroir-riesling med  
et ultraharmonisk forhold mellem syre og sødme  Med andele i nogle af områdets bedste  
marker, samt en uhyre omsorg for hver enkelt vinstok er det ikke mærkeligt,  
at Nik Weis ligger helt fremme blandt Mosels bedste producenter. 
 

2014 Rock Ferry, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand.               89,- / 379,- 
Sommersol og livsglæde på trekvartlitersflaske! Cool elegance fra syngende  
sauvignon blanc - høstet fra to af Rapauras bedste marker, dyrket 100% økologisk med smuk, 
vibrerende tropisk frugt som hovedtone, bakket op af fennikel, blomster og en grøn tone af nyslået 
græs. En fremragende hvidvin, hvor en del af mosten vildgæres i egefade og giver en ekstra dybde og 
personlighed til en i forvejen klasse Sauvignon Blanc. 
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2015 Rock Ferry, Riesling, Central Otago, New Zealand.                       / 399,- 
Central Otago, hvor Trig Hill dyrkes, er verdens mest sydlige vindistrikt.  
Trig Hill-vinmarken ligger på en af de højeste skråninger i Central Otago med en fantastisk 
soleksponering og en kompleks jordbund dannet af gletchere. Næsen er moden og med en 
imponerende tyngde med noter af petroleum, honning og blød eksotisk frugt. I smagen flot 
kompleksitet og enestående balance. 

 

2017 Smoking Loon, Steelbird, Chardonnay, Californien, USA.             99,-  / 449,-
Steelbird Unoaked er en helt speciel Chardonnay, helt fri for træ, frisk og sprød  
med udtalte noter af melon, pærer og nyhøstede Granny Smith-æbler.  
Medium fyldig, indslag af citrus og ananas der kommer hele vejen rundt i en cremet,  
koncentreret og luftig finale. Flot Chardonnay og en formidabel ledsager til tapas!  

 

2018 Smoking Loon, Oaked Chardonnay, Californien, USA.               99,- / 449,-  

Fadlagret Californisk Chardonnay med uset højt niveau fra højtbeliggende marker.  
Stilen er ufattelig kompleks mens mineraliteten er smukt bevaret. Vi er ude i en  
citrusduftende sag, der har fået cremede toner af fadgæring og efterfølgende 9  
måneders fadlagring på franske Bourgogne-fade af allerbedste kvalitet. 

 

 

2019 Croix St. Laurent, Sauvignon Blanc, Sancerre, Frankrig.             109,- / 499,- 
200 kilometer syd for Paris, ligger Sancerre langs Loire floden og vinmarkerne her,  
har gavn af et relativt tempereret mikroklima. Domaine La Croix Saint Laurent er et familiedrevet 
vinhus der er gået i arv fra far til søn og Fabien har dyrket de 6,3 hektar siden 1990. 
Croix Saint Laurent, laver denne skønne og sprøde Sancerre på 100% Sauvignon Blanc. 

 

2019 Garnier & Fils, Chablis, Bourgogne, Frankrig.                        / 549,- 
Sprød Chablis fra det lille famillehus, Garnier. Vinen er tør, mineralsk og citrusset i duften, 
understøttet af en let Chardonnay-fedme. Chablis er Garnier-brødrenes mesterstykke -  
Chardonnay, som bekendt også bruges i Champagne og Bourgogne.  

 

2016 Domaine Begude, Chardonnay, Limoux, Frankrig.                       / 549,- 

Med enkeltmarks Chardonnay’en, Etoile går Domaine Begude Bourgogne i bedene:  
fadpræget fedme, grundet gæring på fad, rig frugt, intens citrusolie, melon,  
smør og popcorn. Skulle nogen forledes til at tro, at vi var i Meursault, er det forståeligt.  
Bare til en tredjedel af prisen.... 
 

2019 Wagner Stempel – Riesling – Rheinhessen – Tyskland                                       / 799,- 

100 POINT – JAMES SUCKLING 
Riesling Heerkretz GG dufter som en lastbil læsset med knuste vulkansten,  
grus, citroner og hvide ferskner. Den super rene, elegante og friske næse fører til en fyldig,  
tæt, meget elegant og harmonisk Riesling med passionsfrugt, medicinskab, mynte og citronmelisse. 
Smagen er intens, frodig frugt samt spændt greb og pikant mineralitet. 

  

2018 Garnier & Fils, Chablis, Grand Cru, Les Clos, Frankrig.                    / 1.995,- 
 Opskriften er enkel på den største hvidvin af alle:  små mængder, maksimal opmærksomhed  
og en hands off-tilgang til produktionen. Der dyrkes næsten økologisk. Vaudesir er toppen af  
Chablis. Garniers smukke vin, lagret på 600-litersfade er enestående. 
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Rosé 

 
2018 Dignitat, Rosé, Spanien. (Husets Rosé)                             65,- / 265,- 

Oppe i det nordøstlige hjørne af Spanien produceres Dignitat’s rosé helt optimalt og  
giver en letdrikkelig og charmerende rosé med en intens og nærmest sexet pink farve.  
Duften er som at gå en tur i en frugtplantage: Kirsebær, jordbær og umodne blommer  
vælter op af glasset. Smagen er dyb og emmer af frugt, samtidig med, at den er tør frisk.  

 

2017 Milestone, Rosé, Californien, USA.                69,- / 275,- 
Denne Rosé fra Bin52 er en let og frugtig vin.   
I smagen er der noter af hindbær og skovjordbær, samt i duften en lækker leret  
mineralitet. Frugtsødmen holdes i skak af en fin syrebalance, der kulminerer i en  
sprød eftersmag.  
 

2018 Gattone, Rosé, Abruzzo, Italien.                 75,- / 299,- 
Denne Rosé kommer fra det centrale Italien, Abruzzo i Toscana.  
Sommerens helt store økologiske hit, lavet på den lækre Montepulciano drue.  
Drik en tår, luk øjnene, og du vil mærke den italienske sommer, det her er en  
”no nonsens” vin, klart en af de bedst på det danske marked, den skuffer på ingen måde.  

 
2019 Tiberius, Languedoc, Rosé, Frankrig                89,- / 379,- 

Vinen er et laksefarvet sommermirakel. Duft af granatæble og vilde jordbær.  
Smagen er himmelsk, med masser af noter af lyde bær og grapefrugt.  
Alsidig som et par gode sejlersko. 

 

2019 Miravel, Provence, Frankrig.                99,- / 449,-  
Rosévinen fra fantastiske Provence, som er udnævnt til at være verdens bedste rosévin!  
Den verdenskendte Rosé Miraval fra Brad Pitt & Angelina Jolie. Farven er skøn, elegant, 
eksklusiv lyserød, med bløde og skinnende refleksioner. Vinen har en dejlig mineralsk friskhed med 
sarte aromaer af citrus, røde frugter og hvide blomster. Vinen har en langvarig frugtagtig finish. 

 
2019 Miravel, Provence, Frankrig, Magnum.                         / 995,- 

 Rosévinen fra fantastiske Provence, som er udnævnt til at være verdens bedste rosévin!  
Den verdenskendte Rosé Miraval fra Brad Pitt & Angelina Jolie. Farven er skøn, elegant, 
eksklusiv lyserød, med bløde og skinnende refleksioner. Vinen har en dejlig mineralsk friskhed med 
sarte aromaer af citrus, røde frugter og hvide blomster. Vinen har en langvarig frugtagtig finish. 

 

Orange 
 

2017 Domaine St. Rose, Orange, Frankrig                                           / 399,- 
Denne vin er lavet på  Roussanne, Muscat & Sauvignon Blanc, høstet i løbet af natten,  
for at beskytte saften og bringe frugten ind i vingården ved en moderat temperatur.  
Druerne bliver gæret på skind i 5 dage, før de, forsigtigt, bliver presset ind i en temperaturstyret 
rustfrit ståltank. En fjerdedel af denne vin bliver modnet i gamle tønder i 9 måneder, mens den 
resterende vin bliver opbevaret i en rustfrit ståltank. Dette har resulteret i en kompleks og unik vin med 
en bred vifte af smag og aromaer, herunder anis, hjemmelavet marmelade, spidskommen og cashew. 
På ganen er drue- og ege-taninerne komplimenteret af en rig cremet mundfølelse. 

 

 



N/V = Non Vintage 

        = Økologisk 
7 

Rødvin 
 

2016 Dignitat, Tinto, Spanien. (Husets Rødvin)                            65,- / 265,- 
Denne rødvin er produceret 100% på Garnacha..  
Vinen fremstår Mørk og fyldig med et lavt syreindhold og milde tanniner,  
som gør denne vin til en rigtig crowdpleaser, virkelig lækker!  
Smagenotater af brombær, kirsebær og svesker. 

 

2019 Gattone, Montepulciano, Abruzzo, Italien.                85,- / 349,- 
Abruzzo på Italiens østkyst er hjemsted for vine, der både har nerve, saft og fylde.  
Vækstbetingelserne er perfekte og vinden fra Adriaterhavet gør det nemt at dyrke  
økologisk, som er tilfældet her. Mineralsk og elegant voluminøs  
Montepulciano fra et af de bedste steder i Italien. 

 

2019 Pescarpa, Primitivo, Puglien, Italien.                 89,- / 379,- 
På den oprindelige primitivo-drue, der fejrer triumfer i Californien under  
zinfandel-navnet, viser Syditalien, hvor stort et potentiale, der er for at lave  
vin med både finesse og frugt i støvlelandets hæl. Intense bærtoner i duften.  
En fyldig vin med brombær, kirsebær, sødmefulde krydderier og vanilje i smagen. 

Velbalanceret med en lang krydret afslutning.     
 

2018 Domaine Graveirette, Cotes du Rhone, Frankrig.                89,- / 379,- 
Økologisk Grenache, Syrah og Mourvèdre fra sydfranske Serignan du Comtat,  
2 kilometer nord fra Rhone. Leret og kalket undergrund giver friskhed,  
dybde og finesse. Næsen er typisk for Grenache. Lettilgængelig, frugtig  
og bærdomineret. Kanon vin! 

 

2018 Tra Produttori, Barbera D’Alba, Piemonte, Italien.               95,- / 389,- 
Er barbera fra Albas rullende bakker verdens bedste madvin? Noget tyder på at  
rygtet taler sandt - i hvert fald når man får denne saftige 100% barbera med duft af  
kirsebær og chokolade i glasset. Mørk og dyb, men med ren, lutrende friskhed.  
 

2017 Zin 012, Zinfandel, Lodi, Californien, USA.                99,- / 399,- 
Koncentreret aroma og smag af modne kirsebær og brombær dominerer og  
følges flot op af en flot struktur og krydrede toner fra de nye amerikanske egetræsfade.  
Disse fremtrædende saftige frugtnoter giver en lokkende vin. 
 

2018  Smoking Loon, Pinot Noir, Californien, USA.             109,- / 449,- 
Virkelig lækker californisk Pinot Noir i ukompliceret stil som smyger sig om  
sanserne med bløde noter af kirsebær, tobak, chokolade og kakao i righoldige mængder.  
En ægte pleaser som fornøjer fra start til slut. 

 

2017 Smoking Loon, Zinfandel, Californien, USA.              109,- / 449,- 
Komplekse aromaer af figen, brombær, mørke kirsebær, lakrids, sandeltræ  
og ristet brød. Smagen er domineret af sollune bær, mørke blommer og rank,  
frisk syre. Tanninerne er bløde og afrundede, grundet de 10 måneder på amerikansk eg. 
 

2017 Smoking Loon, Cabernet Sauvignon, Californien, USA                       / 399,- 
100% Cabernet Sauvignon fra stokke der bærer druer i suveræn kvalitet,  
der med så lidt manipulation som muligt finder vej til denne flaske. 
Visionen hos Smoking Loon er, at god vin ikke nødvendigvis behøver at blive taget så  
seriøst. Her er frugt og drikkeglæde de to vigtigste komponenter - og det kan smages!   
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2017 Albino Armani, Valpolicella Ripasso, Veneto, Italien.                109,- / 449,- 
 Ripassoen fra Albino Armani  beviser, hvorfor denne vintype er  
blevet så populær: Saftig, sødmefuld frugt med noter af sveskeblommer og kirsebær,  
et rygstød af bitterkakao og espresso og lidt tobak i finalen. Elegant, kompleks og harmonisk.  
Blød, mørk og fyldig Ripasso med noter af kakao, blommer og tobak. 

 
2017 Lagarde, Malbec, Mendoza, Argentina.                                      / 399,- 

Selv om både den dyb, mørk, rubinrøde farve og de krydrede og frugtrige toner  
i duften melder om en kraftig og kødfuld vin, byder vinen også på mange subtile detaljer  
og stor elegance. Her finder man toner af brombær, solbær, lakrids, sortpeber,  
blandet med rosmarin og timian. Vinen slutter fint afrundet og harmonisk 
 

2016 Tra Produttori, Langhe Nebbiolo, Piemonte, Italien.             119,- / 489,- 
En smuk vin med fuld knald på aromaerne af lakrids, syltede skovhindbær,  
moreller, pibetobak og med en klassisk og kompleks profil. I denne årgang er  
vinen så god, at den næsten bider storebror Barolo i haserne.  
Intet forstyrrende fad, ren drue 

 

2018 Rocca di Castagnioli, Chianti, Toscana, Italien.                       / 449,- 
 Denne Chianti Classico er husets Sangiovese med turbo. Masser af fuldmodne  
kirsebær med en kandiseret tone a la Amarena, masser af mineralitet og en jorddreven,  
rusten terroir-note, der toner ud i ren og skær drikkeglæde! 

 

2018 Domaine de la Poulette, Bourgogne Rouge, Frankrig.                       / 549,- 

Hos Domaine de la Poulette ved man sgu godt, hvordan en vinstok skal  
beskæres og hvad der giver god vin. Profilen er koldgærede vine med finesse i metermål  
og den der helt særlige saftighed, som nærmest må ligge i vinmagerens gener.  
Poulette laver denne vin - deres intro-vin på et uhørt højt niveau - fra en mark, der engang tilhørte den 
lokale præst, som fik lov at dyrke den til eget brug som en del af lønnen. 
 

2013 Solano, Tempranillo, Ribera del Duero, Spanien.               129,- / 549,- 
Ribera del Duero ”Solano” er lavet på 100% økologiske druer der kommer fra  
”La Asperilla” marken der ligger i 850 meter højde og vinstokkene er 80 år gamle.  
Vinen er lagret 24 måneder på franske egefade.  Smagen er dyb med sorte kirsebær,  
intense aromaer domineret af røde frugter og florale undertoner med friske bløde  
taniner fra vinens tid på egefade. 
 

2015 Tra Produttori, Barolo, Piemonte, Italien.              139,- / 595,- 

100% Nebbiolo med duft af roser, lakrids og jordbær. Silkeblød, raffineret og dyb.  
Kongen af italiensk vin i en kompleks og harmonisk udgave, der kalder lidt tapas.  
Drikbarheden er i top, rene glædesdråber! 
 

2018 Chateau Teyssier, St. Emillion, Bordeaux, Frankrig.             139,- / 565,- 
Vinen er lavet på 85% Merlot og 15% Cabernet Franc og udtrykker det moderne  
Bordeaux med fyldig, moden og fløjlsblød bærfrugt. Til gengæld rummer den også en  
finesse, som man sjældent finder i de oversøiske vine, der med rette kan siges at  
være dens forbilleder.  

 

2016 Albino Armani, Amarone, Veneto, Italien.             149,- / 595,- 
FULDBLODSAMARONE! En amarone med et klassisk eksempel på vinens styrker:  
tørrede frugter, masser af solbær samt krydderier og lakrids i glasset. Syren er behagelig, og 
fadlagringen giver et elegant kick af vanilje og tobak i eftersmagen. 
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2017 Barone Montalto, Nero D’Avola, Appasimento, Italien. DBMG 3 L.                     / 1495,- 
 
2014 Querceta, Brunello di Montalcino, DOCG, Toscana, Italien.                      / 699,- 
 
2013 Quinta Sardonia, QS2, Ribera del Duero, Spanien.                       / 849,- 
 
2015 Quinta Sardonia, QS2, Ribera del Duero, Spanien.                        / 649,- 
 
2017 PSI, Peter Sisseck, Ribera del Duero, Spanien                       / 799,- 
 
2018 PSI, Peter Sisseck, Ribera del Duero, Spanien                       / 699,- 
 
2016 Zeni, Marogne, Valpolicella Ripasso, Superiore, Veneto, Italien.                      / 549,- 
 
2015 Zeni, Amarone, Veneto, Italien.                        / 699,- 
 

2014 La Blason du Prince, Chateaneuf du Pape, Frankrig.                       / 799,-
                     
2010 Chateau de Potiron, Bordeaux, Cuvée Excellence, Frankrig.                      / 749,- 
 

2005 Ca’ Rosa, Amarone, Veneto, Italien.                        / 999,- 
 

2016 Flor de Pingus, Ribera del Duero, Spanien.                      / 1695,- 

 

2017 Flor de Pingus, Ribera del Duero, Spanien.                      / 1595,- 
  

 

2018 Flor de Pingus, Ribera del Duero, Spanien.                      / 1495,- 
  

 

2014 JCP Maltus, Vieux Chateau Mazerat, St. Emillion, Bordeaux, Frankrig                 / 1995,- 
100 point - Robert Parker 
“The 2014 Vieux Chateau Mazerat has evolved a really quite intriguing bouquet, quite potent and very 
perfumed, iris and crushed violets, red berry fruit and a touch of wild mint. There is a soupçon of 
something Burgundian here. The palate is medium-bodied with supple tannin, a fine line of acidity, 
quite sophisticated spicy red fruit with a silky finish that conveys great tension. This has turned into 
really quite an outstanding wine from Jonathan Maltus. One of the best wines in the world!” 
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Dessertvine 
 
N/V Dalva, Rosé, Portvin, Portugal.                75,- / 399,- 

Denne delikate og anderledes portvin bryder grænsen for en traditionel portvin.  
 Det er nemlig en rosé portvin - Smagen er ung og forfriskende, med toner af tranebær  
og jordbær. Drikkes nedkølet, evt. med tonic i.  

 

N/V Dalva, Tawny, Portugal                                        75,- / 399,-  
Sødmefuld og elegant fadlagret portvin med nøddeagtigte aromaer,  
der er anvendelig både til desserter og som et glas for sig selv. 

 
2013 Dalva, Late Bottled Vintage, Portvin, Portugal.                95,- / 499,- 

 Denne LBV er på engang kraftfuld men også yderst elegant med masser af  
sødme og fedme. Elegant og kraftfuldt eksempel på en yderst velykket LBV,  
der snildt kunne forveksles med Vintage Port i en blindsmagning. 

2007 Dalva, Colheita, Portugal                125,- / 649,- 
Dalva ultraharmoniske Colheita 2007. Langsom udvikling på træfade har skabt en fuldstændig 
balanceret og virkelig finessepræget portvin. De mange år på fad har afrundet vinen, der nu fremstår i 
perfekt balance mellem kraftfuldhed og elegance. Smagsnuancerne står nærmest i kø for at vælte ud 
af glasset. 

1992 Chateau Bellerive, Quarts du Chaume, Chenin Blanc, Loire, Frankrig.         110,- / 599,- 
Bellerive laver en flot vin med dyb gylden farve, og i næsen springer delikate toner  
af eksotiske tørrede frugter og nødder frem. Smagen er en perfekt balance mellem  
sødme og en sprød stabiliserende syre. Vinen bliver lavet 100% på Chenin Blanc som  
plukkes i det overmodne stadie for at få mest mulig sukker i druerne. 

 
1991  Dalva, Colheita, Portugal.                         / 999,- 

 
1982  Dalva, Colheita, Portugal.                       / 1495,- 
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NYHEDER OG EVENTS  

Du kan løbende følge med i både events og nyheder på vores Facebook side, Vin-O. 
Vi glæder os til at se dig på Facebook og til et af vores arrangementer. 

 
-------------------------------------------------------------- 

 
Åbningstider  

MANDAG: LUKKET 
TIRSDAG: 11:30 – 15:30   
ONSDAG: 11:30 – 15:30   
TORSDAG: 11:30 – 21:30   
FREDAG: 12:00 – 22:30 
LØRDAG: 12:00 – 22:30  

1. SØNDAG i MND: 11.30-15.30 
 

-------------------------------------------------------------- 
 

Kontaktinformationer 
Vin-O  

Vestergade 19A  
4600 Køge 

CVR: 39442477  
MAIL: info@vin-o.dk   

TLF.: 40505775 
 

 

 


