
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. 



Vinkort

Mousserende Glas Flaske

N/V Contarini Valsé, Moscato, Spumante, Italien
Moscato fra Contarini er tro mod sin druekarakter: I duften finder du en dejlig blanding af orange 
blomster, roser og lime med let krydrede eller balsamiske noter. Smagen er på en og samme tid 
sød, aromatisk og delikat men også fyldig og vedvarende med en god mængde bobler.

75,- 299,-

N/V Muscàndia, Cava, Brut, Spanien
En fin, lys Cava med fine bobler lavet på Xarel-lo, Macabeu, Parellada. Bouqueten er intens og 
byder på en dejlig mængde lys frugt. Smagen er frisk, frugtig og rig med en sødlig undertone, der 
opvejes af en velintegreret syre.

75,- 299,-

2018 Muscàndia, Rosé, Brut, Cava, Spanien
En Cava med en flot lyserød farve lavet på 100% Pinot Noir. Duften er frisk og kølig med toner af 
røde frugter, jordbær og skovbær. En svag note af alder skinner også igennem. Smagen er frisk 
med en sødlig undertone, der opvejes af en perfekt mængde syre.

75,- 299,-

N/V Charpentier, Brut, Champagne, Frankrig
Indbydende champagne med frisk og sprød frugt. Ekstremt afrundet, god kompleksitet og 
veldisponeret struktur på 80% Pinot Meunier, 15% Chardonnay og 5% Pinot Noir. Det er en vin i 
fin balance mellem frisk frugt og elegance

99,-

MG

DBMG

499,-

1.195,-

2.500,-

N/V Taittinger, Brut Reserve, Champagne
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. 

99,- 549,-

N/V Charpentier, Rosé, Brut, Champagne, Frankrig
Balance og sensuel harmoni. Rig i smagen med fine bobler. Perfekt til en romantisk aften eller til 
at sætte kulør til middagen. I glasset er den kobberfarvet med en glimtende laksefarvet nuance. 
I næsen er der vidunderlig frugt: kirsebær, jordbær og ribs. Smagen er lang og vedvarende.

549,-

N/V Bonnaire, Blanc de Blancs, Champagne, Frankrig
En super frisk Champagne med smuk mineralsk kompleksitet, harmoni og dejlig bred frugt.
Vinen har en lille kalket hilsen fra jordbunden og et let salt strejf i eftersmagen. Vinen er 100% 
Chardonnay udelukkende fra Grand Cru kommunen Cramant, komponeret af flere årgange. 

125,- 599,-

2013 Bonnaire, Vintage, Blanc de Blancs, Champagne, Frankrig
Klassisk vintage champagne i smuk balance. Livlig citrussyre og flot mineralitet, med masser af 
velsmag. Lidt friske blomster og mandler i næsen, samt en anelse brødskorpe og smør på 
paletten. Den er perfekt til aperitif eller cremede oste. 

149,- 699,-

2012 Cattier, Vintage, Champagne, Frankrig.
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.

749,-

N/V Bonnaire, Blanc de Blancs, ”Ver Sacrum”, Champagne, Frankrig
En meget elegant og mineralsk champagne. Fyldig på en luftig måde, intens i en letbenet stil og 
hænger længe i munden. Der er ristet brød, smørtone, svampe, en anelse honning blandet med 
citrusskal og friskt æble. 100% Chardonnay; 80% fra årgang 2009, 20% fra 2008.

795,-



Vinkort

Hvidvine Glas Flaske

2021 Bodegas Piqueras, Verdejo, Valencia, Spanien (Husets hvidvin)
En balletdanservin med hvide blomster, frisk frugt og et lille touch af toasted træ fra 
fadgæringen i næsen. Smagen er ren, stramt struktureret med lyse frugter og vibrato-syre. 
Lagret to måneder på eg, dernæst på stål i 6 måneder.

65,- 265,-

2018 Milestone, Chardonnay, Californien, USA
Denne Chardonnay fra Milestone er en let og medium fyldig hvidvin fra Amerikas vestkyst. 
I smagen er der noter af citrus, hvid fersken, æble og pære.
Frugtsødmen holdes i skak af en fin syrebalance, der kulminere i en sprød eftersmag.

69,- 275,-

2020 Angelo, Cataretto/Chardonnay, Puglien, Italien
En dejlig og behagelig tør hvidvin lavet på en blanding af Chardonnay og Siciliens lokale drue, 
Catarratto. Catarratto giver vinen både citrus og eksotiske frugter, mens Chardonnay tilføjer fylde 
og blødhed. Vinen kommer fra det vestlige Sicilien.

75,- 299,-

2020 Matetic, Sauvignon Blanc, San Antonio, Chile
Frisk, sprød Sauvignon Blanc med mineralske- og let urtede toner samt spor af grape, papaya, 
hyldeblomst og mango. God fyldighed og syrespil i den lange eftersmag. Født til en 
eftermiddag i solen, med tapas på tallerkenen.

75,- 299,-

2020 Domäne Krems, Grüner Veltliner, Kremstal, Østrig
Ret fyldig for sin klasse. Tør på en åben og saftig måde. Citrus og milde ribs i duften. Et strejf af 
ananas, blomst, sprøde urter og hvid peber med rund fornemmelse i munden. Behersket syre i 
årgangen. Vinener lagret i 3 måneder på stål for at bevare friskheden i vinen.

79,- 325,-

2014 Weingut Von Hövel, Riesling, Mosel, Tyskland
Aromatisk duft med lidt eksotisk frugttone og mineraler. Livlig smag med æble og citron. 
"Feinherb" er vinmagerens vurdering; midt mellem trocken/tør og kabinett, og vinen virker, trods 
fin syre, ret rund og venlig. Gæring og lagring i store franske egefade.

85,- 349,-

2021 Cantina Tramin, Pinot Grigio, Alto Adige, Italien
Fyldig og ekstraktrig vin med strågul farve og toner af nødder og ikke sød honning. Vinen er 
grundlæggende ret blød, men syren fra de højtliggende markers kolde nætter sikrer friskhed og 
balance. Markerne ligger i 250 - 500 m.s højde med kalk, ler og grus. 

89,- 379,-

2018 Henry Fuchs, Gewürztraminer, Alsace, Frankrig
Krydret næse, eksotisk frugt og mandarin. Smagen er fyldig, men med god balance, struktureret 
og præcis med lille restsødme, men også restsyre til at balancere. Vinen er fra flere små marker 
rundt om Ribeauvillé. Der er plantet ialt 1,86 ha med Gewürztraminer. 

399,-

2019 Henry Fuchs, Pinot Gris, Alsace, Frankrig
Rund, ret kraftig vin med åben næse af fersken og pære; elegant og mineralsk for en Pinot Gris. 
Fast struktur og en anelse restsødme. Fra dyb, lerholdig, meget soleksponeret jord mellem 
Ribeauvillé og Hunawihr.

425,-

2019 Henry Fuchs, Riesling, Alsace, Frankrig
Tør, sprød og mineralsk stil med aroma af moden fersken og kølig citrus. Smagen er tør, lang 
med fin syre. Perfekt vin til fisk fra lille økologisk domæne i Ribeauvillé. Vinen er en blanding af 
druer fra tidligt modnende marker, som giver frugtmodne toner til vinen.

449,-

2018 Marcel Servin, Chablis, Frankrig
Næsen domineres af den mineralitet, som Chablis er så kendt for, kombineret med elegante 
noter af hvide og citrus frugter. Smagen er frisk, ren, mineralsk og meget balanceret. 
Citrusaromaerne bliver hængende i den lange mineralske eftersmag.

109,- 549,-



Vinkort

Hvidvine Glas Flaske

2020 Hubert Brochard, Sauvignon Blanc, Sancerre, Frankrig
Den knastørre stil afbalanceres af fin, moden frugt med kølig stikkelsbærtone, hvide blomster og 
nyslået græs. Vinificeret kun i ståltank for at vise talenterne som ung. 100% Sauvignon Blanc fra 
marker i seks kommuner - alle orienteret syd til sydvest. Lagres på ståltank i 6 måneder.

129,- 649,-

2019 Janots & Bos, Chardonnay, Bourgogne Blanc, Frankrig
En vin med flot vægt for en Bourgogne Blanc. Fyldig, moden frugt med lille snert af vanilje og en 
ret mild syrestil. Druerne kommer fra markerne "Champ Perrièr" i Puligny-Montrachet og "Les 
Pellans" i Meursault. Vinen er lagret 8-9 mdr. på brugte egefade.

649,-

2017 Marcel Servin, Chardonnay, ”Blanchot” Grand Cru, Chablis, Frankrig 
Chablis fra aller øverste hylde. Hovedparten af vinstokkene er gamle, over 80 år. De er uklonede, 
hvilket giver mere autentiske aromaer, og udbyttet holdes nede. "Blanchot" er en af de kun 7 
parceller på Grand Cru bjerget og anses som værende en af de bedste marker.

999,-

2019 Janots & Bos, Meursault, Bourgogne, Frankrig
En vin, der viser, hvorfor Mersault fra de bedste producenter ofte kan bide skeer med de dyrere 
vine fra området. Fin frugtdybde, snert af fedme, blomstertoner, flintet mineralitet og en snert 
vanilje bakkes op af fin syre. Lagret 9 mdr. på egefad.

1199,-

Rosévine Glas Flaske

2020 Bodegas Piqueras, Rosé, Valencia, Spanien (Husets rosévin)
Frisk rosé med fin, saftig, middelfyldig smag af mest jordbær og hindbær. 100% Syrah giver en 
god struktur på vinen, og de højtliggende marker med kolde nætter et godt syrespil. Druerne 
kommer fra Finca los Timonares markerne i over 750 meters højde, hvor de store døgnforskelle i 
temperaturerne giver spændstighed i vinen, samt bevarer et godt syreindhold.

65,- 265,-

2020 Angelo, Rosé, Puglien, Italien
Tør rosé med fin frugt og stil. Vinen er lavet på 100% Negroamaro og kommer fra Salento helt 
nede i Italiens hæl. Jord og klima i top og stor omhu i kælderen. En vin som emmer og sommer 
og sol. Der er fokus på frugt og lethed, kombineret med en lækker eftersmag.

75,- 275,-

2020 Mourchon, Rosé, Côtes du Rhône, Frankrig
Frisk og indbydende duft af jordbær og forårsblomster. Smagen er frisk med god længde og en 
frugtstil, der både har det solide præg fra Rhône og en fin syre fra markernes høje beliggenhed. 
En vin til dig, der er mere til fyldig rosé end letbenet elegance. 60% Grenache og 40% Syrah.

89,-

MG

379,-

749,-

Orangevine Glas Flaske

2020 Draga Winery, Pinot Grigio, Orange, Friuli, Italien
En ”orange” vin, en vin som er lavet på grønne druer, men gæret med skallerne som med rødvin. 
Dette giver en orange farve til vinen. Smagsmæssigt har den Pinot Grigios vidunderlige fylde og 
renhed, men kombineret med et let oxyderet udtryk. En vin til de eventyrlystne og nysgerrige.

399,-



Vinkort

Rødvine Glas Flaske

2019 Bodegas Piqueras, Syrah, Valencia, Spanien (Husets rødvin)
Saftig vin med masser af bær og strejf af vanilje. Næsen er indbydende med modne røde 
kirsebær, hindbær, boysenbær, røde blommer. Vinen er mellemfyldig med en dyb farve; med 
velintegrerede saftige tanniner og en vedholdende blød, frugtrig smag.

65,- 265,-

2018 Angelo, Primitivo, Puglien, Italien
Vinen har en skøn duft af røde bær, krydderier og søde mørke frugter. Den er saftig, blød og ikke 
for fyldig med fint balance mellem tanniner og struktur. Druen Primitivo er en af Syditaliens 
klassiske store druer, og den er identisk med Zinfandel-druen i Californien.

79,- 325,-

2017 Zin 012, Zinfandel, Lodi, Californien, USA.
Koncentreret aroma af svesker og blommer, samt modne kirsebær og blommer.
Smagen følges op af en flot struktur, grundet lagringen på de amerikanske egetræsfade.
En ægte pleaser fra start til slut. 

79,- 325,-

2019 Angelo, Montepulciano d’Abruzzo, Italien
Vinen kommer fra området omkring Pescara, der ligger ved Adriaterhavet i Abruzzo-distriktet i det 
centrale Italien. Området er specielt kendt for druen Montepulciano, der giver en dyb farvet, kraftig 
vin med meget karakter og god struktur. Vinen lagrer i ståltanke for at bibeholde dens saftighed 
og friskhed. Vinen besidder da også en indbydende duft og smag af mørke kirsebær og jordbær.

79,- 325,-

2020 Domaine Fond Croze, Côtes du Rhône, Frankrig
En klassiker af en Cotes du Rhone, som er lavet på 70% Grenache + 30% Syrah, lagret et år i store 
fade, som giver en harmonisk blanding af saftig frugt med brombær- og solbærtoner, et strejf af 
peber fra Syrah i eftersmagen og ret bløde tanniner.

89,- 379,-

2019 Tenuta Reverdito, Barbera d’Alba, Piemonte, Italien
Viser druens grundkarakter så fint: Direkte, saftig vin, der kombinerer god frugtfylde med spillende 
vinsyre. Mørke kirsebær, lys blomme og ret lav garvesyre. Druerne kommer fra 6 ha. i selve Barolo, 
hvor de ret tætte klaser får luft omkring druerne og masser af soleksponering. 

89,- 379,-

2016 Bodegas Renacer, Malbec, Mendoza, Argentina
Flot, saftig og krydret Malbec fra en af de fineste vingårde i Argentina. De forstår at udnytte
Mendoza området fuldt ud til at skabe den ultimative Malbec. De fleste af husets vine er en del af 
"punto final”-serien, der oversat betyder "punktum finale" og signalerer den bedste vin i sin klasse.

349,-

2019 Tenuta Reverdito, Langhe Nebbiolo, Piemonte, Italien
Saftig vin med masser af røde bærtoner, orangeskal og granatæble. Druerne vokser på en af 
Barolos kendte marker, Simane-skråningen på en enkelt hektar ligger i Castagni, et af Barolos 
meget fine crus, men med yngre stokke lagres vinen kun et år i eg og må ikke kaldes for Barolo.

95,- 389,-

2019 Bliss Family Vineyards, Zinfandel, Californien, USA
Bliss Zinfandel kommer hovedsageligt fra de originale Bliss marker med ca. 30 % frugt fra egne 
marker i Feliz Creek. Vinen kombinerer fint en cool frisk frugtighed fra egnens klima med druens 
lidt spicy karakter af tranebær, hindbær, peber og varmtonede krydderier.

99,- 399,-

2018 Bliss Family Vineyards, Cabernet Sauvignon, Californien, USA
Bliss Cabernet Sauvignon indeholder frugt fra både de originale Bliss marker, Feliz Ranch og 
Contento. En robust og mellemfyldig vin med flot balance hvor tanninerne smelter sammen med 
en lang smag af mørke frugter, kaffe og tobak. Vinen lagrer 12 måneder på 50% stål / 50% eg.

399,-

2019 Speri, Valpolicella Ripasso, Veneto, Italien
Efter vinifikationen andengærer vinen på kvaset fra Pigaro Amaronen og optager smagsstoffer fra 
den, men i en slankere stil: Mineralsk, krydret, med livlig syre og fin struktur. Vinen laves på 70% 
Corvina, 20% Rondinella og 10% Molinara og andre i små mængder.

109,- 449,00



Vinkort

Rødvine Glas Flaske

2018 La Celestina, Tempranillo, Ribera del Duero, Spanien
En elegant, moden og lækker Ribera del Duero med intens duft af modne røde og mørke frugter, 
noter af lakrids og svagt søde krydderier. Vinen er flot afrundet og i perfekt balance; meget 
frugtrig og juicy med en eftersmag afstemt af en passende syre. Fra vinstokke der er 60-80 år. 

119,- 489,-

2017 Bliss Family Vineyards, Pinot Noir, Californien, USA
Bliss Pinot Noir kommer fra Feliz Creek vingården lige nordvest for Hopland, samt druer fra 
nabodyrker. Den kombinerer en ren, let krydret stil med frugtsyrer fra det relativt kølige klima med 
en lidt større tyngde end europæiske Pinot'er i klassen, der gør den bredt anvendelig.

109,- 449,-

2019 Tenuta de Nozzole, Chianti Classico, Toscana, Italien
Tydelig og imødekommende duft af kirsebær og moden frugt. Rig, fyldig og præcis i smagen med 
bløde tanniner i den dvælende eftersmag. 100% Sangiovese druer fra marker i 280-380 meters 
højde omkring vingården i byen Greve i Chianti. Vinen lagrer på eg i 12 måneder.

499,-

2018 Hewitson, Shiraz, Barossa Valley, Australien
Vinen er et resultat af en udfordring, som en god ven til ejer Dean Hewitson kom med: Lav en 
traditionel, fyldig Barossa Valley vin, der kan drikkes ung til frokost eller middag, og som ikke må 
vige fra Hewitsons grundprincipper i vinfremstilling. I balance og tydeligt frugt udtryk. 

599,-

2016 Tenuta Reverdito, Barolo, Piemonte, Italien
Barolo med tætpakket duft med dejlig sødme, kirsebær, lakrids, chokolade og savsmuld. Smagen 
er saftig men samtidig koncentreret med en frisk mundvandsdrivende syre; fin og kompleks med 
ret blød frugtstil for druen og noter af urter, skovbund og peber. 

139,- 595,-

2017 Pascal Bouley, Pinot Noir, Bourgogne Rouge, Frankrig
Næsen er cool og frugtrig med en lys tone af friske kirsebær, hindbær og stikkelsbær. Med luft 
kommer en snert jordbær til. Smagen har god bredde, med en fintsleben, sømløs 
mundfornemmelse. Krydderurter, tydeligst rosmarin, mild peber og fint syrespil.

619,-

2017 Speri, Amarone della Valpolicella, Veneto, Italien
En flot Amarone fra de bedste druer, der ligger lige under niveauet for elitevinen Monte Urbano. 
Den laves med samme omhu og har samme smagsstil men egner sig, med sin lidt mindre tyngde. 
Fint mineralsk, med toner af sveske og mørkekirsebær; god længde og bløde tanniner.

149,- 629,-

2016 Marsau, Merlot, Pomerol, Bordeaux, Frankrig
En vin med Pomerol-stil på 100% Merlot fra dyb lerjord. Ret åben duft med brombær, solbær, og 
en snert anis. Den middelfyldige, kødfulde smag har fin præcision og fast bygning med balan-
cerede tanniner og god længde. Godt 14 måneder på fransk eg.

699,-

2019 Domaine des Mourchon, Chateauneuf-du-Pape, Rhône, Frankrig
En meget flot kombination af frugtdybde, koncentration og en finkornet, nærmest elegant 
smagsstil uden overdreven tyngde. Druerne er fra 60-80årige vinstokke, dels fra det berømte 
rullestensprægede plateau "La Crau", dels fra mere sandet jord. Sammensætningen er 70% 
Grenache, 20% Mourvedre og 10% Syrah.

799,-

2016 Tenuta La Fuga, Brunello di Montalcino, Toscana, Italien
Vinens personlighed og klasse kommer allerede til udtryk i duften - kompleks, delikat og ved-
varende. Smagen er tæt og kraftfuld med en meget vedvarende finish, der balanceres flot en 
tilpas mængde tanniner. 100% Sangiovese, som får 4 år lagring på store slovenske fade. 

850,-



Vinkort

Rødvine Glas Flaske

2017 Chateau Fonplegade, St. Émillion, Grand Cru, Bordeaux, Frankrig
En særdeles velafbalanceret økologisk vin, som forener dyb, moden frugt med god klarhed og 
friskhed, indrammet i ret bløde tanniner. Merlot druens mundfornemmelse af kødfuld tæthed 
suppleres af fin mineralitet, en snert af cedertræ, læder og jord. 

899,-

2017 Pascal Bouley, Pinot Noir, Volnay, Bourgogne, Frankrig
Åben duft med hindbær, blomme, skovbund og tørrede krydderurter. Fin fylde og vægt med ret 
mørk, moden frugtstil og balancerende syre hele vejen. Bestemte, men modne tanniner og 
diskret egefad lukker den lange smag af. Fra 10 små parceller flere steder i kommunen.

999,-

2018 Pierrick Bouley, Pinot Noir, Pommard, Bourgogne, Frankrig
En nordligere vin, der er fastere bygget end dem fra Bouley's kerneområde. Mørk frugtstil og fin 
koncentration i et fast tanningreb og med insisterende længde. Fra en halv ha. 70-årige 
vinstokke, mest fra climat "Chanlins" plus "Lambots”.

1250,-

Dessertvine Glas Flaske

N/V Don Bosco, Malvasia Spumante, Rosso, Italien
Smukt rødt brus; intens aroma af Malvasia-druen, masser af sød frugt og vilde skovbær; sød, 
frugtig. Perfekt til dessert, især tærter med skovbær. 100% rød på druen Malvasia, som gror 
på 30 hkt på Castelnuovo's sydvendte Don Bosco skråning.

70,- 275,-

N/V Krohn, Tawny Port, Portugal
Krohn Tawny er en overbevisende introduktion til Krohns overlegne mesterhold af Tawny Port. 
Den har en fin balance mellem modenhed og bæragtig frugt. Fyldig, med behersket sødme og 
dejlig bouquet. Den kan ydes på alle tidspunkter af året!

75,- 350,-

2015 Krohn, Late Bottled Vintage, Portugal
Krohn's LBV er en af de få, der laves på helt samme metode som Vintage Port: uden filtrering, 
klaring og koldtapning, bortset fra den dobbelt så lange tid på fad inden tapningen. En intenst 
bærpræget vin af de bedste druer, da Krohn valgte ikke at lave vintage i årgangen.

80,- 399,-

2003 Krohn, Colheita, Portugal
Vellavet portvin der imponerer med sin intensitet. Glasset er fyldt med aroma af modnet frugt, 
karamel, mokka. Smagen er en eksplosion af blommer, nødder, krydderier og vanilje - meget 
fyldig og lang med en dejlig sødme. 2003 var en excellent!

100,- 599,-



Vinkort

Franks Champagnekælder Flaske

N/V

N/V

N/V

N/V

N/V

N/V

2013

08/12

06/08

2012

2010

2008

2008

2008

2008

2008

2007

2006

2006

2002

1999

1990

1989

1998

1985

Taittinger, Rosé, Brut Reserve, Champagne………………………………………………………………………………….

Moët & Chandon, Rosé, Champagne, Frankrig………………………………………………………………………………

Bollinger, Special Cuvée, Champagne, Frankrig……......................................................................

Cattier, Blanc de Blancs, Champagne, Frankrig…………………………………………………………………………….

Moët & Chandon, Imperial Brut, Champagne, Frankrig…………………………………………………………………

Les Cinq Filles, Yvonne Seier Christensen, Champagne, Frankrig………………………………………………..

Louis Roederer, Cristal, Champagne, Frankrig………………………………………………………………………………

Cattier, Clos du Moulin, Champagne, Frankrig………………………………………………………………...............

Cattier, Rosé, Clos du Moulin, Champagne, Frankrig.…………………………………………………………………..

Moët & Chandon, Vintage, Champagne, Frankrig. ………………………………………………………………………. 

Dom Pérignon, Vintage, Champagne, Frankrig……………………………………………………………………………..

Dom Pérignon, Vintage, Champagne, Frankrig……………………………………………………………………………..

Comtes de Champagne, Frankrig. ……………………………………………………………………………………………….

Piper-Heidsieck, Champagne, Frankrig. ……………………………………………………………………………………...

Veuve Clicquot, Vintage, Champagne, Frankrig…………………………………………………………………………… 

Louis Roederer, Cristal, Champagne, Frankrig. ……………………………………………………………………………

Comtes de Champagne, Frankrig. ……………………………………………………………………………………………....

Dom Pérignon, Vintage, Champagne, Frankrig. …………………………………………………………………………..

Comtes de Champagne, Frankrig………………………………………………………………………………………………....

Comtes de Champagne, Frankrig. ……………………………………………………………………………………………….

H. Blin, Vintage, Champagne, Frankrig………………………………………………………………………………………….

H. Blin, Vintage, Champagne, Frankrig. ……………………………………………………………………………………….. 

Vueve Clicquot, Vintage, Rosé, Champagne, Frankrig. ………………………………………………………………..

Dom Pérignon, Vintage, Champagne, Frankrig……………………………………………………………………………..

Dom Pérignon, Vintage, Champagne, Frankrig……………………………………………………………………………..

599,-

649,-

649,-

699,-

699,-

1195,-

2229,-

1.295,-

995,-

895,-

1995,-

3595,-

3595,-

995,-

995,-

3995,-

1695,-

3495,-

2995,-

4995,-

1495,-

1795,-

2495,-

4195,-

4995,-



Vinkort

Kælder - Rødvine Flaske

2017

2014

2013

2015

2017

2018

2016

2015

2014

2010

2005

2016

2017

2018

2019

2014

Barone Montalto, Nero D’Avola, Appasimento, Italien. DBMG 3 L……………………………………………….. 

Querceta, Brunello di Montalcino, DOCG, Toscana, Italien……………………………………………………………

Quinta Sardonia, QS2, Ribera del Duero, Spanien………………………………………………………………………...

Quinta Sardonia, QS2, Ribera del Duero, Spanien……………………………………………………………………….. 

PSI, Peter Sisseck, Ribera del Duero, Spanien…………………………………………………………………………...

PSI, Peter Sisseck, Ribera del Duero, Spanien…………………………………………………………………………….

Zeni, Marogne, Valpolicella Ripasso, Superiore, Veneto, Italien………………………………………………..

Zeni, Amarone, Veneto, Italien…………………………………………………………………………………………………..

La Blason du Prince, Chateaneuf du Pape, Frankrig………………………………………………………………….

Chateau de Potiron, Bordeaux, Cuvée Excellence, Frankrig……………………………………………………...

Ca’ Rosa, Amarone, Veneto, Italien…………………………………………………………………………………………...

Flor de Pingus, Ribera del Duero, Spanien………………………………………………………………………………… 

Flor de Pingus, Ribera del Duero, Spanien………………………………………………………………………………… 

Flor de Pingus, Ribera del Duero, Spanien…………………………………………………………………………………

Flor de Pingus, Ribera del Duero, Spanien…………………………………………………………………………………

JCP Maltus, Vieux Chateau Mazerat, St. Emillion, Bordeaux, Frankrig………………………………………                 

1495,-

699,-

849,-

649,-

799,-

699,-

549,-

699,-

799,-

749,-

999,-

1795,-

1695,-

1595,-

1595,-

1995,-



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 – 23:00
LØRDAG: 12:00 – 23:00 

1. SØNDAG I MD.: 11:30 – 15:30

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

Kontaktinformationer
Vin-O 

Vestergade 19A 
4600 Køge

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

TLF.: 40505775
Facebook: Vin-O, @vinogtapasbar

Instagram: vinoo.dk


