Camping &Feriecenter Samsø
Vinkort

HVIDVINE 		

1/1 fl.

Glas

229,-

59,-

Chile

HUSETS HVIDVIN

2016 ERRAZURIZ SAUVIGNON BLANC
Casablanca Valley, Viña Errazuriz S.A.

Frisk indbydende duft af citronskal og rød peber. Smagen, der er præget af citron,
grønne æbler og friske pærer, er meget ren og frisk med et forunderligt velafbalanceret
sødmefuldt indtryk, der slutter tørt og mineralsk.
Tyskland

2017 JB RIESLING
Balthasar Ress		
Aromatisk, ren og forfriskende med en diskret sødme,
der afbalanceres meget fint af vinens svage syre.

249,-

Frankrig

2014 LA CIGARALLE BLANC
Château de Cayx, AOC, Frankrig		
Duften har primære aromaer af æble og lemon, som efter et par år på flaske går
mere hen mod fersken, abrikos og tropisk frugt. Smagen er fyldig med en sprød syre,
som giver vinen en god friskhed.
En vin fra Château de Cayx, der ejes af Dronning Margrethe og Prins Henrik.

289,-

Italien

2016 VILLA DI MARE CATARATTO/CHARDONNAY
IGT, Qwine Srl, Sicilien		
Lys gylden farve. Indbydende duft af tropisk frugt og let ristet toast.
Smagen er frisk og fyldig med et nuanceret spil af vanille, urter og ananas.
Meget aromatisk og koncentreret vin, hvis fylde normalt ikke ses i vine på dette prisniveau.

219,-

ALKOHOLFRI HVIDVIN

1/1 fl.

Glas

179,-

49,-

Spanien

NATUREO WHITE
Miguel Torres

Lys gylden farve. Duften har toner af blomster, grønne æbler og ferskner.
Smagen er ren og præcis med en pæn lang eftersmag.

ROSÉVINE		
1/1 fl
Glas

Chile		

2016 ERRAZURIZ ROSÉ CABERNET SAUVIGNON
Central Valley, Viña Errazuriz S.A.		

229,-

59,-				

Indbydende duft af jordbær, modne hindbær og røde kirsebær.
Smagen er velafbalanceret med blød, imødekommende og afrundet struktur.
Eftersmagen er forfriskende og vedvarende.

Frankrig		

2017 CÔTE DES ROSES ROSE
Languedoc, Gerard Bertrand, AOP		

249,-

Duften er indbydende med lækre toner af sommerbær, pink grape, solbær og blomster.
Smagen er fyldig med en meget flot balance mellem frugten og syren og fin længde på eftersmagen.

59,-				

RØDVINE 		

1/1 fl.

Glas

229,-

59,-

Chile

HUSETS RØDVIN

2016 ERRAZURIZ CARMENERE
Central Valley, Viña Errazuriz S.A.		
Indsmigrende duft af mørke modne bær og svage krydderier.
Meget flot og velafbalanceret vin med nuancer af solbær og krydderier,
tilsat den klassiske oversøiske varme karakter.
Chile

2016 FAMILY COLLECTION RESERVA PINOT NOIR
Aconcagua Valley, Viña Errazuriz S.A.		

229,-

Der er en utrolig delikat renhed og kølighed i den indsmigrende duft af
hindbær, mørke kirsebær og friske jordbær. De samme toner går i igen i smagen,
hvor lyse bær og en let krydret eftersmag gør vinen ideel til et utal af forskellige retter.
USA

HUSETS GRILLVIN

FRONTIER RED
Californien, Fess Parker Winery		
Vinen præsenterer sig med en indbydende duft af boysenbær, brombær, mørke kirsebær,
kanel og lette toner af vanilje. I smagen er vinen fyldig og intens med lang blød eftersmag.

229,-

RØDVINE 		
1/1 fl.
Glas
Italien

2016 VILLA DI MARE NEGROAMARO
IGT, Qwine Srl		

219,-

Mørk rød farve. Intens duft af søde kirsebær og lakrids.
Fyldig og koncentreret smag i en usædvanlig flot balance mellem intensitet, syre og frugt.

2014 RIPASSO ZIRONDA
Veneto, Valpolicella, Qwine Srl 		

269,-

Duften har fine nuancer af violer, røde bær og krydderier.
Smagen er fyldig og velafbalanceret med modne tanniner.
		

2016 MARCHE SANGIOVESE ORGANIC
Cantine Volpi, IGT		

239,-

En Sangiovese til den lidt kraftige side.
Duften er fyldt med nuancer af kirsebær, brombær og krydderier.
I smagen understøtter de modne tanniner frugten og druens traditionelle høje syreniveau.

ALKOHOLFRI RØDVIN		

1/1 fl.

Glas

Spanien

NATUREO RED
Miguel Torres AO

Kirsebærrød farve med et svagt lilla skær i kanten.
Duften har toner af granatæbler, ribs og vanilje. Smagen er ren
og afbalanceret med modne, integrerede tanniner og en diskret syre.

179,-

49,-

MOUSSERENDE

1/1 fl.

Glas

Italien 		

LE TRE CARAVELLE ROSE DEMI SEC
Emilia Romagna, Medici Ermete & Figli srl

En rosé spumante lavet på Sangiovese? Det skal smages.
Det fantastiske ved vinens verden er jo de uendelige spændende oplevelser.
Lækre bobler breder sig i munden og giver god fylde. Vinen er lettere blomstret i duften.
Der er masser af røde bær i både duften og smagen.

199,-

DESSERTVINE
Italien		

1/1 fl.

Glas

MOSCATO D’ASTI		199,Sødlig og fin - en original Moscato med noget særligt over sig.
Typiske aromaer af modne gule frugter i et harmonisk samspil af sødme.
En meget aromatiskl mousserende vin, der sagtens kan nydes til en dessert.
Portugal

GRAHAM’S 2012 LBV
W.& J. Graham & Co. 		

349,-

29,-

199,-

29,-

Dyb farve med et let, mørkerødt skær.
Duften er fyldt med mørke bær, grøntsager, tobak og sød lakrids.
Smagen er elegant med en rig sødmefuld frugt, der afbalanceres af den fine syre.
Chile

ERRAZURIZ LATE HARVEST SAUVIGNON
Casablanca Valley, Viña Errazuriz S.A.		
Fed, strågylden farve. Duften er liflig og sødmefuld med nuancer af lime,
passionsfrugt og frisk ananas. Smagen domineres af citrusfrugter og akaciehonning.
Velafbalanceret frugtsyre. En rigtig lækkerbidsken for slikmunde!

ANDRE DRIKKEVARER
SODAVAND
Vælg mellem Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, Faxe Kondi, Faxe Kondi Sommer,
Mirinda Lemon, Sizzling Tonic, Egekilde med og uden citrus.
Lille 25 cl.
			
Stor 50 cl.				

25,35,-

Cocio 25 cl. 				
Økologisk rabarberbrus 27 cl.				
Økologisk æble- hyldeblomstsaft 27 cl.				
Juice - Vælg mellem æble/hyldeblomst eller citrus/ingefær				
Mælk 25 cl. 				
Egekilde uden brus 50 cl.				
Isvand - 1 liter (gratis ved køb af 1/1 flaske vin)				

30,30,30,25,20,25,20,-

ØL
Fadøl - Vælg mellem Odense eller Odense Classic
Lille 25 cl.
			 35,Stor 50 cl.				 50,Kande 1,5 liter				 130,Flaskeøl - Vælg mellem Tuborg, Tuborg Classic, Heineken og Nordic 33 cl.		 35,Søhøjlandets frokostøl, Gylden Bryg				 45,Ballum Brown, Vadehavs Bryggeriet				 60,Fempt Dirty Passion				

50,-

VARME DRIKKE
Kaffe eller The				 20,Irish Coffee 				 45,Varm kakao				
35,HERUDOVER HAR VI DIV. SPIRITUS SOM:
Baileys, Cognac, Whisky, Vodka, Gin, Rom,
Snaps, Lakridsshots, Tequila oma.			 2 cl.
Drink, f.eks, Gin/Tonic, Rom/Cola, Filur, Brandbil, osv.				

25,45,-

