
VINKART 

M U S S E R E N D E  

 
CHAMPAGNE TAITTINGER  1090,- 
BRUT RÉSERVE DRY  
Ung og frisk, svalt preg av sitrus og eple, hint av 
mineraler og kjeks. Einer seg godt til skalldyr, fisk 
og som aperitiff.  

                         
VIGNANA PROSECCO             650,-  
EXTRA DRY, ITALIA 
Delikat mousse og ren fruktaroma i retning i av 
friske pærer og hvit melon. Proseccoen er tørr med 
et lett sødmefylt sitruspreg finish. God som aperitiff 
og til enkle matretter som sushi, salater og lette 
sommerretter 
  

JAUME SERRA CAVA              590,-
BRUT DRY, SPANIA  
Aroma av eple og sitrus, hint av krydder. Litt 
utviklet stil, innslag mineraler og brøddeig. Einer 
seg godt til skalldyr, fisk og som aperitiff.  

 
R O S È V I N  

       
VITTI NEGROAMARO             550,- 
ROSATO, ITALIA  
Dette er en frisk og fruktig drikkevin for deilige 
sommerdager. En utmerket lettere matvin til 
dampede blåskjell, tigerreker, laks og ørret. Passer 
også til kylling og lette kalveretter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H V I T V I N  
 

JOHN JOSH CHARDONNAY   490,- 
DRY, UNGARN                         110,-  
Einer seg godt til skalldyr, fisk og som aperitiff.  

 
MASTIA SOAVE,                      550,-      
ITALIENSK                              120,-  
Passer godt til enkle pasta retter med              
kremet saus, men er også fin til salater,            
kylling og fiskeretter. Også en flott vin som           
kan nytes uten mat eller som aperitiff.  

 
VICTOR BERARD CHABLIS    690,- 
FRANSK 
Dufter av nyper og mineraler. Frisk syre                  
og en bløt lett mineralsk frukt på smak                
med en tørr og fersk utgang. Passer til                 
fisk, skaldyr og som aperitiff 

 

R Ø D V I N  

 
PICCINI ROSSO                      490,-         
DI TOSCANA, ITALIA              110,-  
Einer seg til lyst kjøtt, storfe og fisk. 

 
MARQUÉS DE CHIVÉ              550,-
CRIANZA, SPANSK                  120,- 
Egnet til lyst kjøtt, lam, sau og svin 

 
MONILE VALIPOLICELLA      690,-   
RIPASSO, ITALIA 
Smaksrik drikkevin og utmerket matvin til 
kjøttretter med en del krydder, viltretter og 
smaksrike, salte oster, samt til hvit fisk som skrei. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


