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Bobler: 

Tosti, Prosecco 2020 65,- / 265,-
Frisk, lækker, lidt tør, sprudlende prosecco med en fyldig og velafbalanceret
smag og syrlige noter på tungen. Med sine vedvarende bobler og forfriskende
skum er Prosecco fra Tosti en forfriskende smagsoplevelse. 

Drue: 100% glera
Land: Italien
Område: Piemonte 

Maset - Cava Brut 2022 65,- / 265,-
Denne Cava fra Maset følger den traditionelle produktion, grundlagt i 1917,
og har derfor lagret minimum 12 måneder, hvilket sikrer en kraftig og moden
smag. Maset er stolte af præsentere denne tørre, bløde, lette, aromatiske
og lidt syrlige.

cava fra Spanien.
Druer: Macabeo, Parellada, Xarel·lo
Land: Spanien

Frey-Sohler Cremant Riesling 2020 110,- / 445,-
Den mousserende vin - Crémant Riesling er, som navnet antyder, lavet på
Riesling-druen, hvilket gør det til en sand klassiker fra Alsace. En Crémant der
skaber bløde bobler, når din tunge møder den mousserende vin. Frey-Sohlers
cremant riesling giver oplevelsen af en delikat og smidig struktur samt en
frugtig sødme.

Drue: Riesling
Land: Frankrig
Område: Alsace

Astoria FV Moscato Rosé 2020 75,- / 295,- 
Moscato Rosés smag har en delikat balance mellem syre og sødme, der
danner en herlig symfoni af smagsnuancer. Der er kort fortalt tale om en
Moscato af særdeles høj kvalitet. Der er desuden tilsat Malvasia Nera for at
give vinen dens fine rosa farve samt større fylde i vinen.
Drue: Moscato
Land: Italien
Område: Veneto

Prince Laurent Brut 2020      195,- / 895,-
Den udsøgte franske champagne har en farve af blegt guld med et strejf af
grønt. Prince Laurent’s champagne er fuld af frugtige aromaer, såsom intens
hvid nektarin og fersken med sarte varme aromaer. Med en godt afbalanceret
surhedsgrad og en langvarig cremet finish er Prince Laurent Champagne Brut
en sikker vinder til enhver festlig lejlighed.

Druer: Pinot Meunier og Chardonnay
Land: Frankrig
Område: Mane
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Hvidvin: 

Le Havre Gascogne 2020  55,- / 225,- 
Fra Languedoc-Roussillion-regionen er en yderst velsmagende hvidvin, som
giver dig meget for dine penge. Le Havre De Paix Blanc har en fin, helt lys
gul farve, og dens aroma bærer præg af melon og citrus. Vinen har god syre
samt en frisk og frugtig smag. Her er tale om en smagfuld, blød og særdeles
forfriskende vin.

Druer: Ugni Blanc, Sauvignon Blanc, Colombard
Land: Frankrig
Område: Languedoc-Roussillion

Terre Des Anges Chardonnay 2021 55,- / 225,- 
Hvidvin fra Frankrig. Smagen er let og elegant, domineret af en dejlig fylde
med perfekt syre. Samt smuk klar farve og blomstrende duft.

Drue: Chardonnay
Land: Frankrig
Område: Languedoc

Reuter-Dusemund Riesling, Trocken 2021  65,- / 265,-
Lækker tør riesling fra Mosel-området i Sydtyskland. Frisk duft af citrus og
grapefrugt og med en skøn og frugtrig smag. 

Drue: Riesling
Land: Tyskland
Område: Mosel

Zimmermann Sandgrube Grüner Veltliner 2020  75,- / 295,- 
Smuk strågylden hvidvin med en dejlig frisk og saftig smag af bl.a. stikkelsbær,
citrus og pebermynte. Den er dejlig let men også intens i smagen, så den kan
sagtens nydes både med og uden mad.

Druer: Grüner Veltliner
Land: Østrig
Region: Kremstal

Ca ‘ Di Rajo Sauvignon Blanc 2021  65,- / 265,-
Dette pragteksemplar af en hvidvin kan med rette betegnes som ”text book
sauvignon blanc”, med en lækker friskhed og delikate noter kombineret med
en intens og aromatisk duft og eftersmag. Der er intensitet og volumen i både
duft og smag, og man fornemmer en kompleks sammensætning af bl.a.
grapefrugt, hyldeblomst, tomatstilk og hvid peber.

Druer: Sauvignon Blanc
Land: Italien
Region: Veneto

Sinatra BarSinatra Bar
Vinmenu

SIDE 2



Sinatra BarSinatra Bar
Vinmenu

Glas kr./Flaske kr.

Hvidvin:

Frey-Sohler Pinot Gris, Rittersberg 2021 110,- / 445,-
Pinot Gris Rittersberg fra Frey Sohler er en kompleks og fyldig hvidvin som er
fyldt med sødme og friskhed. Har en vedholdende rund eftersmag, som er en
sand fryd for ganen. Du får en rigtig god Pinot Gris-hvidvin, der ikke går på
kompromis med hverken kvalitet eller pris. 

Drue: Pinot gris
Land: Frankrig
Område: Alsace

 

Bavencoff Macon Village, Chardonnay 2017 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
i en let og fin krop. Den har en fin syre der er med til at give en fin struktur
og fornemmelse af bagvedliggende styrke.

Druer: Chardonnay
Land: Frankrig
Region: Bourgogne

Sancerre Blanc Barbotaine 2021 135,- / 545,- 
La Barbotaine Sancerre har en smuk lys gul farve med strålende flotte reflek-
sioner. Den er fuld af finesse og kompleksitet og et pragfuldt delikat mineralsk
præg. Vinen er tør og frugt rig. I næsen finder vi friskhed og frugtige aromaer
af citrusfrugter.

Druer: Sauvignon Blanc
Land: Frankrig
Region: Loire

Rosé: 

Terre Des Anges Rosé 2021 55,- / 225,- 
Dejlig rosévin fra Frankrig. Duften er dejlig frisk med hint af jordbær og
hindbær. Smagen har svag sødme som gør denne vin til en ener når vejret og
lysten siger VIN.

Drue: Syrah
Land: Frankrig
Område: Languedoc

Reuter Dusemund Rotling 2021  65,- / 265,-
En forførende og smuk rosévin, både i smag og udseende med frisk syrlighed.
Den forfriskende rosévin stammer fra Mosel i Tyskland, og er en af de bedste
fremstillet, med kraftige smage af røde hindbær og saftige jordbær. 

Druer: 70 % riesling og 30 % Spätburgunder (pinot noir)
Land: Tyskland
Område: Mosel

SIDE 3



Sinatra BarSinatra Bar
Vinmenu

Glas kr./Flaske kr.

Rosé: 

Marquis de Goulaine - Rosé D’Anjou 2021  65,- / 265,-
Rosé D’Anjou fra Marquis de Goulaine sig ud fra mængden af de mere klassiske
rosévine. Med Rosé D’Anjou’s unikke sammensætning af smagfulde bær og
forfriskende noter af mint, finder du her en fransk rosévin der har en
fremragende balance med sødme og syre.

Druer: 60% Cabernet Franc, 20% Grolleau og 20% Gamay
Land: Frankrig
Region: Anjou, Loire

Tomares Ballus Rosé - Økologisk 2021  75,- / 295,- 
Elegant rosé i den bedre ende, den er rund, superfrisk, perfekt syre og smuk
farve. Behagelig at drikke med en afdæmpet aroma og utroligt charmerende
duft af pære, nektariner, jordbær og noter af lavendelmarker, der sammen med
tørheden og elegancen, er medtil at give vinen sin umiskendelige provencalske
karakter.

Drue: Grenache
Land: Frankrig

Region: Provence, Côtes de Provence

Sancerre Rosé Barbotaine 2021  135,- / 545,- 
La Barbotaine Sancerre Rosé er en af vores yndlingsrosé vine. Stilen er tør og
frugtig og er klædt i en smuk lys lakse-rosa farve. I næsen finder vi en smuk
aromatisk i tensitet af røde frugter. Smagen er elegant med dejlig friskhed
efterfulgt af en god længde med vedvarende frugtige aromaer.

Druer: 100% Pinot Noir
Land: Frankrig
Region: Loire

Rødvin: 

I Muri Primitivo 2020  60,- / 235,- 
Magiske dråber fra skønne Italien. Rødvinen har en intens smag af røde frugter,
som balanceres af en afdæmpet og blid syre som forkæler ganen.

Drue: 100% Primitivo
Land: Italien
Område: Puglia

Real De 8 Tinto Crianza 2018  60,- / 235,- 
Lys rubinrød farve. Duft og smag flyder sammen i en vidunderlig kombination
af røde frugter og varme krydderier, strejf af kaffe i fin vedvarende eftersmag.
Virkelig god balance og en skøn tekstur.

Drue: Tempranillo
Land: Spanien
Region: Rioja
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Rødvin:

7 Barrels Cabernet Sauvignon 2019 75,- / 295,- 
I denne cabernet sauvignon får du en afbalanceret og dyb vin med lækre
nuancer af mørke frugter og bær samt fadnoter i både duft og smag. Med en
medium fylde og smag indhyllet i bløde tanniner er den en oplagt makker til en
bred vifte af mad i både lettere og tungere udgaver. Gæring i ståltanke og
efterfølgende lagring på neutrale træfade giver et skønt harmonisk udtryk.

Druer: Cabernet Sauvignon, Petit Verdot og Zinfandel
Land: USA
Region: Californien

Basso Ripasso Valpolicella 2019  75,- / 295,- 
Ripasso Valpolicella fra Basso er en blød og fyldig Ripasso med en kraftfuld
bouquet af kirsebær, skovbær og tørret frugt. Smagen af den italienske rødvin
er fyldig og vedvarende med mange behagelige nuancer. Man får en saftig vin
med god struktur, forfriskende syre og en ren, lang finish. En klassisk Ripasso,
når den er bedst!

Druer: Corvina 70% og Rondinella 30%
Land: Italien
Område: Veneto

Bavencoff Bourgogne Pinot Noir 2018  125,- / 495,- 
Klassisk rødvin fra Bourgogne på 100 % pinot noir med en flot rubin rød farve. 
Både i duft og smag får man en elegant friskhed med noter af bl.a. kirsebær 
og jordbær kombineret med en let krydret finish. En medium fyldig vin, hvor 
harmonien fuldendes med en blød og fin eftersmag.                   
Drue: Pinot Noir
Land: Frankrig
Område: Bourgogne

Domaine du Boissan, Gigondas 2020  125,- / 495,- 
Gigondas er en cru vin fra det elegante Domaine du Boissan vineri, der præ-
senterer en række prisvindende vine. Gigondas er fyldt med kraft og saft.
Rødvinen har en kraftig næse med en fløjlsblød og varm smag af frugttoner.
Netop denne varme og dybe smag gør vinen perfekt til de kolde vinterdage.

Druer: 80% granache, 20% syrah
Land: Frankrig
Region: Côtes du Rhône

Basso Amarone della Valpolicella 2018 165,- / 660,- 
Amarone fra Basso er en stor og fyldig rødvin med en dejlig sveske sødme.
Manfinder også masser af dejlig sødme i vinens frugtige noter som præsenterer
tørrede frugter, modne bær, rosiner og chokolade. Farven er dyb rød med en
skøn og imødekommende duft. Smagen er moden og livlig og viser præcis
hvorfor Amarone er en af tidens mest populære vine på markedet i dag.                                                                                                       

Druer: Corvina 70% og Rondinella 30%
Land: Italien
Område: Veneto
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Rødvin:

Guasti Clemente Barolo 2016  198,- / 795,- 
Barolo fra Guasti Clemente folder sig selvsikkert ud med smagen af sorte
bær, chokolade, tørrede frugter og masser af krydderi. Smukke, elegante
tanniner, som skaber en afrundet, tør finish er hvad der kendetegner denne
italienske Premiums vin. Her er der tale om en rødvin alle vinkender bør prøve.

Druer: 100% nebbiolo
Land: Italien
Område: Piemonte

Les Châteauneuf Du Pape Pasquier Desvignes 2019  225,- / 895,- 
En absolut klassiker blandt de lækre rødvine fra Rhône-distriktet i det sydlige
Frankrig! Man får en skøn, fyldig og rund vin med lækre noter af rød frugt
og krydderier i en dyb og kompleks oplevelse. Der findes kun en begrænset
mængde af Zinfandel fra Brochelle så alle flaskerne har deres eget unikke nr.
Druer: Shiraz, Grenache, Mourvedre, Counoise, Picardan, Cinsault og 
          Muscadin et Terret noir
Land: Frankrig
Region: Chateauneuf du Pape

Brochelle Zinfandel 2019  435,- / 1.750,- 
En smuk sag fra en af de bedste zinfandel-områder i Californien - nemlig
Paso Robles. Karamelliseret sukker gør sit til at fuldende denne fantastiske
Zinfandel-vins aromaer, der frydefuldt bevæger sig hen over din tunge med
følgeskab af sorte kirsebær, nelliker, hints af appelsinskal og friske, modne
blommer. Zinfandel fra Brochelle er en helt exceptionel rødvin fuld af friske
noter og aromatiske vidundere. Forkæl dig selv med denne fløjlsbløde
Premiums vin.
Der findes kun en begrænset mængde af Zinfandel fra Brochelle så
alle flaskerne har deres eget unikke nr.
Drue: 100% Zinfandel
Land: USA
Område: Paso Robles - Californien

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.

Drue: 100% Cabernet Sauvignon
Land: Frankrig

Bon Voyage Sauvignon Blanc  50,- / 195,- 
Fransk alkoholfri hvidvin. Smagen er rund, behagelig og velafbalanceret med
hints af citron og grapefrugt.

Drue: 100% Sauvignon Blanc
Land: Frankrig
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Alkoholfri vin:

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.

Drue: 100% Pinot Noir
Land: Frankrig

Bon Voyage Sparkling Chardonnay              60,- / 235,-
Fransk alkoholfri mousserende vin. Vinens smag er svag sød og harmonisk
med en cremet, blød karakter.

Sammensætning: 100% Chardonnay
Land: Frankrig
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