
Sinatra Bar  
Vinmenu 

 

         Glas kr. / flaske kr.  

Bobler:  

 

Tosti, Prosecco          65,- / 265,- 

Prosecco fra Italien. Tør, lækker, fyldig og sprudlende smag.       

 

Maset - Cava Brut          65,- / 265,- 

Mousserende vin fra Spanien. Smager stringent og tør med fine bløde bobler. 

 

Frey-Sohler Cremant Riesling                110,- / 445,- 

En klassisk vin fra Alsace. Perfekt crémant med bløde bobler og frugtig sødme. 

 

Astoria FV Moscato Rosé         75,- / 295,-  

Italiensk vin i særklasse. Smagen er intens aromatisk med en let sødme og er yderst 

velafbalanceret. 

 

Prince Laurent Brut                 195,- / 895,- 

Prince Laurent - Kongelige vine fra Frankrig. Vidunderligt frisk med noter der er fulde af 

frugt 

 

 

Hvidvin:  

 

Le Havre Gascogne          55,- / 225,-  

Smagfuld fransk vin. Vinens aroma bærer præg af melon og citrus mens smagen er frisk og 

frugtig og har en god syre. 

 

Terre Des Anges Chardonnay        55,- / 225,-  

Hvidvin fra Frankrig. Smagen er let og elegant, domineret af en dejlig fylde med perfekt syre. 

 

Reuter-Dusemund Riesling, Trocken       65,- / 265,- 

Lækker tør riesling fra Mosel-området i Sydtyskland. Frisk duft af citrus og grapefrugt og 

med en skøn og frugtrig smag.  

 

Zimmermann Sandgrube Grüner Veltliner      75,- / 295,-  

Østrigsk hvidvin med en dejlig frisk og saftig smag af bl.a. stikkelsbær, citrus og pebermynte. 

 

 

 



Ca ‘ Di Rajo Sauvignon Blanc        65,- / 265,- 

Intens italiensk hvidvin, hvor en kompleks sammensætning af bl.a. grapefrugt, hyldeblomst, 

tomatstilk og hvid peber kan fornemmes.  

 

Frey-Sohler Pinot Gris, Rittersberg               110,- / 445,- 

Lækker hvisvin fra Frankrig. Pinot Gris Rittersberg bærer sig selv med en helt karakteristisk 

sødme og friskhed.  

 

Bavencoff Macon Village, Chardonnay                115,- / 475,-  

Dejlig frisk og elegant chardonnay fra det skønne Bourgogne-område. Den byder på en ren 

og sofistikeret smag af æbler, pærer, citrus og hvide blomster.  

 

 

Sancerre Blanc Barbotaine                  135,- / 545,-  

Dejlig fransk hvidvin, som er fuld af finesse og kompleksitet. Vinene er tør og frugtrig.  

 

 

Rosé:  

 

Terre Des Anges Rosé        55,- / 225,-  

Dejlig rosévin fra Frankrig. Duften er dejlig frisk med hints af jordbær og hindbær. Smagen 

har svag sødme.  

 

Reuter Dusemund Rotling         65,- / 265,- 

Forfriskende rosévin fra Mosel i Tyskland. Rosévinen har et forfriskende mix af friske røde 

bær, såsom jordbær, hindbær og vilde bær.  

 

Les Rosé D’Anjou - La Château de Cleray      65,- / 265,- 

 

Tomares Ballus Rosé - Økologisk        75,- / 295,-  

 

Sancerre Rosé Barbotaine                  135,- / 545,-  

Stilen er tør og frugtig for denne sprøde franske rosévin. Smagen er elegant med dejlig 

friskhed efterfulgt af en god længde med vedvarende frugtige aromaer. 

 

 

Rødvin:  

 

I Muri Primitivo          60,- / 235,-  

Magiske dråber fra skønne Italien. Rødvinen har en intens smag af røde frugter, som 

balanceres af en afdæmpet og blid syre. 

 

 



Real De 8 Tinto Crianza         60,- / 235,-  

Dejlig rødvin fra Spanien. Smag af kirsebær, vanilje med et dejligt røget tvist. Virkelig god 

balance og en skøn tekstur. 

 

 

 

7 Barrels Cabernet Sauvignon        75,- / 295,-  

Medium fyldig rødvin fra USA, Californien. Du får en afbalanceret og dyb vin med lækre 

nuancer af mørke frugter og bær samt fadnoter i både duft og smag. 

 

Basso Ripasso          75,- / 295,-  

Smagen af denne italienske rødvin er fyldig og vedvarende med mange behagelige nuancer. 

Denne Ripasso er blød og fyldig med en kraftfuld bouquet af kirsebær, skovbær og tørret 

frugt. 

 

Bavencoff Bourgogne Pinot Noir                 125,- / 495,-  

Klassisk rødvin fra Bourgogne på 100 % pinot noir. Både i duft og smag får man en elegant 

friskhed med noter af bl.a. kirsebær og jordbær kombineret med en let krydret finish.  

 

Domaine du Boissan, Gigondas                 125,- / 495,-  

Rødvin fra Frankrig. Gigondas udemærker sig med en rig og kraftig næse, der efterfølges af 

en kompleks og fløjlsblød smag af frugt.  

 

Basso Amarone                   165,- / 660,-  

Denne italienske rødvin byder på aromaer af modne bær, tørrede frugter, rosiner og fyldig 

chokolade.  

 

Guasti Clemente Barolo                  198,- / 795,-  

Guasti Clemente fra Piemonte i Italien, folder sig selvsikkert ud med smagen af sorte bær, 

chokolade, tørrede frugter og masser af krydderi. 

 

Les Châteauneuf Du Pape Pasquier Desvignes               225,- / 895,-  

Sublim rødvin fra det sydlige Frankrig. Skøn, fyldig og rund vin med lækre noter af rød frugt 

og krydderier i en dyb og kompleks oplevelse 

 

Brochelle Zinfandel                435,- / 1.750,-  

Californisk Zinfandel fra øverste hylde. Zinfandel er en syndig, krydret og saftig sag - masser 

af blåbær og sorte kirsebær, der bare bliver ved og ved!  

 

 

 

 

 



Alkoholfri vin:  

 

Bon Voyage Cabernet Sauvignon        50,- / 195,-  

Fransk alkoholfri rødvin. Smagen af rødvinen er let med en god struktur. Denne Cabernet 

Sauvignon har fine noter af solbær, som giver en frugtig og forfriskende smagsoplevelse 

 

Bon Voyage Sauvignon Blanc        50,- / 195,-  

Fransk alkoholfri hvidvin. Smagen er rund, behagelig og velafbalanceret med hints af citron 

og grapefrugt. 

 

Bon Voyage Rosé, Pinot Noir        50,- / 195,-  

Fransk alkoholfri rosévin. Aromaen bærer præg af røde frugter samt krydrede og blomstrede 

noter. Vinens smag er derudover rund og velafbalanceret. 

 

Bon Voyage Sparkling Chardonnay       60,- / 235,-  

Fransk alkoholfri mousserende vin. Vinens smag er svag sød og harmonisk med en cremet, 

blød karakter. 

 

Rom:  

 

Red Rope Rum  

Rom fra Jamaica, som er sødet med ægte vaniljestænger fra Madagascar. Smagen er 

imødekommende grundet dens bløde afbalancerede sødme.  

 

Rom Ron Millonario Solera 15 år  

Rig og varm rom fra hjertet af Peru. Byder på behagelige noter af tung appelsin, let tobak og  

sukker sødme. 

 

Rom Nation Guatemala Gran Reserva  

Rom fra Guatemala i Mellemamerika. Rommen er frisk og mintagtig i duften med noter af 

både hø, blomster og sukkerrør. Smagen har noter af vanilje, cola og rosin med strejf af anis.  

 

 

Gin:  

 

Gin Antidote Mediterranean   

Gin fra Frankrig. Smagen er sammensat af 17 nøje udvalgte aromatiske planter fra Korsika 

bl.a. grapefrugt, citron, appelsin, samt lavendel fra Provence. 

 

Gin Antidote Orange  

Frisk og indbydende fransk Orange gin. I duften finder vi saftige og søde noter af 

Korsikanske appelsiner, hvilket også afspejler sig i smagen.  

 



Gin Antidote Lemon 

Gik fra Frankrig. Citron aroma fremstår med tydelig overvægt. 

 

Gin Antidote London Dry Gin  

Fransk og yderst lækker druebaseret gin. Først dominerer blomsternoter og efterfølgende 

kommer enebær og citrus i følgeskab med krydderier i et lækkert samspil.  

 

Whisky:  

 

Whisky Legendaire Vin de Paille barrel (let røget)  

Her er et pragteksemplar af fransk whisky. I næsen oplever man noter af toast og vanilje 

kombineret med en røget undertone. I ganen oplever man også de ristede noter i mere intens 

grad. 

 

Whisky Legendaire Vin Jaune barrel  

Fransk whisky. Næsen byder på intense noter af tørverøg, korn og malt suppleret af lette vin- 

og honningaromaer. Smagen er kraftig og struktureret efterfulgt af en lang finish. 

 

 

 

Whisky Tomatin Highland single malt LEGACY  

Fransk whisky. Næsen oser af vanilje stænger, skumfiduser, et strejf af sandkage samt frisk 

ananas, blandet med citroner og bolcher.Smagen er fin og delikat med en slik-lignende 

sødme, som er spækket med antydninger af fyrretræs duft 

 

 

Øl:  

 

Kloster Alkoholfri 33cl  

 

Kloster Biere De Garde 33cl.  

 

Kloster Humle Hyld 33cl.  

 

Kloster Dubbel Ale 33cl.  

 

Kloster Stout 33cl.  

 

Kloster Hvede 33cl.  

 

 

 

 



Galvanina vand:  

 

Tonic  

 

Cola 

 

Fruit Lemonata (Lemon)  

 

Gassosa (Sportsvand)  

 

Ginger Beer 

 

Fruit Blood Orange 

 

Fruit Mandarino (Orange)  

 


