Bromølles vinkort.
Vin er sjovt, vin er spændende, vin smager godt, vin kan gøre god mad endnu bedre.
Derfor går vi ret meget op i vin, for der er så mange muligheder. Vi kan selvfølgelig ikke have
alt på dette kort, men vi forsøger at lytte til jer gæster og lave kortet, således at det passer i jeres
smag og til vores mad. Derfor har vi også en hel side med vine som sælges per glas. Så kan man
nyde et enkelt glas og stadig køre hjem. Vi har ligeledes valgt 2 vinhuse som vi gerne vil slå et
ekstra slag for med temasider. De laver fabelagtige vine og er bestemt et nærmere bekendtskab
værd.

Byd velkommen med
450 Bromølle drinken: Hyldeblomst med mousserende vin.

45,00

451 Kir: Creme de Cassis med tør hvidvin

50,00

452 Aperol Spritz: Orangevermouth med Prosecco og sprite

50,00

453 Dry Martini Cocktail: 4 cl. Gin og 1 cl. Vermouth

60,00

454 Dubonnet med en tvist af citron

30,00

Champagne & mousserende vine.
405 Peter Lehmann, Barossa, Moscato, Australien1 gl. 55,00 1/1 fl. 270,00
En let og lille smule perlende hvidvin med tropiske noter
af mango, ananas og passionsfrugt. Let frisk og ungdommelig.
401 Moët & Chandon, Brut Imperial
580,00
En helstøbt, generous og dynamisk Champagne med en harmonisk blanding af
Champagnes 3 druesorter – Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier.
Fra de bedste crus i området.
402 Tommasi Prosecco, DOC, Filodora Italien
310,00
Et pragtfuldt resultat af særligt udvalgte druer fra et lille gods. Let drikkelig, nem at nyde,
nem at holde af.
403 Pinot Noir, Brut Cordorniu, Spanien
Spaniens svar på Prosecco. En dejlig tør, mousserende
Rosèvin med en bouquet af friskplukkede, modne sommerfrugter.
404 Caprise de Lune, Rosè
Smagen er frisk og sprød med noter af jordbær og kirsebær
med en let sødlig og elegant charme.

. 310,00

310,00

Hvidvine
101 Bromølle hvidvinen: Riders Hill, Australien½ l. 155,00
Dejlig behagelig, blød og frugtagtig vin.

1/1 fl. 205,00

103 Piesporter Michelsberg, Tyskland
En halvsød og let vin..

1/1 fl. 205,00

½ l. 155,00

104 Les Berchers Viognier, Caves Languedoc Roussillon.
Denne franske hvidvin er lavet på Viognier-druen.
Smagen er fyldig, dog stadig frisk og læskende
med nuancer af tropisk frugt.

1/1 fl. 275,00

105 Riesling Classic, Peter Lehmann, Australien
1/1 fl. 280,00
En frisk, frugtagtig bouquet af Rieslingdruer, med noter
af citrus og nektariner og en mineralsk smag med en flot syrlighed.
En meget populær hvidvin.
106 Louis Jadot, Bourgogne Blanc, Couvent des Jacobins.
En vin med en meget fin frugtighed og friskhed som
fremstår flot afrundet med en behagelig vaniljepræg.

1/1 fl. 275,00
1/1 fl. 275,00

107 L`Atitude 41, Chardonnay, New Zealand
Smagen er kraftig uden at være for voldsom. Der er en fin
balance mellem tropiske frugter, som fersken og lime og
fadlagringen, der er en del af vinenes smag uden at være
øredøvende. En fin syre giver vinen personlighed.

1/1 fl. 350,00

108 Gewurstraminer, Bestheim, Alsace Frankrig
Smagen er mild, halvtør, let krydret og fyldig, uden det helt
store syreindhold. Men med en perlerække af frugter.
En meget charmerende vin som er manges favorit.

1/1 fl. 350,00

Rosè vine
120 Veranza Rosè, Spanien
½ l. 155,00
En fræk og flot rosèvin med en dejlig smag af vilde skovbær.

1/1 fl. 205,00

121 Chiaretto Rosè, Bardolino, Tomassi, Italien
Vinen produceres kun i begrænsede mængder p.g.a. vinens
særlig høje kvalitet. Den er laksefarvet og har en frugtagtig,
kraftig og typisk smag af druer.

1/1 fl. 290,00

Vine på ½ flasker.
205 Sensas, Chardonnay, Pays D`Oc, Frankrig
Fyldig og let fadlagret hvidvin med nuance af fersken,
abrikos og ananas.

½ fl. 145,00

206 La Merisiere, Sancerre, Jean Pabiot
Denne hvidvin har en flot strågul farve og en fersken bouquet.
Det er en typisk Sancerre; tør og frisk med smagsnuancer af
pærer og grønne æbler.

½ fl. 198,00

207 Chateau La Fleur Boireau, Frankrig
½ fl. 145,00
En fin, smidig og drikkeklar rødvin fra Montagne Saint-Emilion.
208 Côtes.du Rhone Rouge, Belleruche, M. Chapoutier
Vinen har en rubinrød farve og en frugtagtig bouquet, med en
behagelig afrundet smag.

½ fl. 165,00

209 Ripasso, Tomassi, Valpollicella Classico, Italien
En klassisk Ripasso, fyldig, moden, varm med et strejf
af mandel i eftersmagen

½ fl. 198,00

Rødvine
102 Bromølle rødvinen:
Cabernet Sauvignon, Chile.
½ l. 155,00
Det er en let tilgængelig rødvin, som passer i
de flestes smag. Blød, behagelig og frugtagtig.

1/1 fl. 205,00

130 Valpollicella, DOC, Tomassi, Italien
Efter endt gæring, lægges vinen 2 måneder på 6.500 liters
store egetræsfade, for at blive afrundet og blød, uden at det
går ud over vinens karakter af friskhed og frugt.

1/1 fl. 280,00

131 Louis Jadot, Bourgogne Rouge, Couvent des Jacobins
En kompleks fransk rødvin som er rig på frugt og friskhed.
En typisk Pinot Noir.

1/1 fl. 275,00

132 Casa de Giulietta Rouge, Appassiment, Italien
1/1 fl. 280,00
Denne bløde, runde og fyldige rødvin er lavet på samme måde
som de laver Amarone. Det gør at smagen fremstår med tydelige
noter af kirsebær, blommer og mørke frugter.
133 Chono Carmènére, Chile
Vinen har en flot dygrød farve og en intens bouquet af bær,
krydderier og vanilje fra fadlagringen. Den er kompleks,
velafbalanceret med bløde tanniner.

1/1 fl. 275,00

134 Esporado Quatro Castas, Alentejo, Portugal
En frugtbombe, på den gode måde. Fløjsblød, vibrerende og
elegant i al sin storhed.

1/1 fl. 350,00

135 Brazin, Zinfandel, Lodi, USA
1/1 fl. 370,00
Zinfandeldruerne kommer oprindeligt fra vinplanter der er
mellem 30 og 80 år. Vinen har lagret 10 måneder på franske
og amerikanske egetræsfade. Den har en flot mørk farve og
intens næse af krydderier og kaffe. I smagen fornemmes blommer,
chokolade og vanilje. Et brag af en Zinfandelvin.
136 Amalaya Malbec, Calchaqui Valley, Argentina
1/1 fl. 350,00
En dejlig blød og behagelig vin, der overrasker med en markant
struktur og lang eftersmag.

137 Arele, Tomassi Apassi, Italien
1/1 fl. 350,00
Arele er halvtør og elegant med en fin balance mellem frugt
og tannin. De mest markante smagsnuancer er kirsebærsten, blomme og vanilje/læder fra
fadlagringen.
138 Amarone, Della Valpollicella, Tomassi Italien
1/1 fl. 590,00
Italiens konge. Tomassis Amarone regnes for en af de bedste
Amaroner. Druerne tørres på net i 5 måneder efter høsten og
alle rådne druer fjernes omgående. Tørringen af druerne til
rosiner gør, at der kun bliver 25-30 liters Amarone-vin ud af
100 kg. druer. Det er tørringen der giver en fantastisk vin, som
er meget fyldig og blød samtidig med at den har saft og kraft.
139 GB, Odoardi, Giovan Batista, Italien
Vil du virkelig overraskes, så er her en enestående mulighed.
Denne vin er på rekordtid blevet en næsten kult-agtig vin
blandt rigtig mange vindrikkere. Smagen er uhyre kraftig,
tætpakket med sødmefuld frugt, let krydderi med ristede
noter og en intens og kompleks lang eftersmag.

1/1 fl. 395,00

140 Ode to Lorraine, Elderton, Barossa Valley, Australien
1/1 fl. 690,00
Denne vin er blevet en legende i Australsk vinproduktion med
adskillige priser I vin-tidskrifter. Den er produceret på nogle af
de bedste parceller med Cabernet Sauvignon, Shiraz og Merlot
som lagres hver for sig i mellem 18-24 måneder, hvorefter de samles.
Det er nogle monumentale frugtbomber og de har deres helt egen
personlighed med en enorm frugtkoncentration og glycerinfedme.

Dessertvine
150 Voület Casorza, Italien
En herlig og lidt anderledes fyldig , frugtagtig, let perlende
og rød dessertvin.

1/1 fl. 290,00

151 Amatista, Moscato, Valencia, Spanien
Vinens bouquet er meget aromatisk og vinen er sød, men har
bevaret sin smag af Moscato-druer.
Den er perfekt som dessertvin eller aperitif.

1/1 fl. 290,00

152 Chateau Les Arroucats, St. Croix du Mont
gl. 55,00
Druerne plukkes først efter at “den ædle råddenskab”
er sat ind. D.v.s. at vinen minder meget om den vin
der produceres i nabodistriktet Sauterne. I smagen
indgår abrikos og honning samt en svag syre fra
Sauvignon Blanc som giver vinen rygrad og friskhed.

1/1 fl. 290,00

153 Chateau Le Clou, Monbazillac
gl. 65,00
1/1 fl. 375,00
En ganske stor sauternetype fra Monbazillac.
Vinen har et fedmefyldt udseende og en klar strågul farve.
Markant duft af tørrede frugter ananas og honning.
Intens smag med saftig fylde og exotique. Økologisk certificeret.
154 Carmes de Rieussec, Sauterne, Frankrig
gl. 85,00
1/1 fl. 490,00
Her har vi så den ægte vare fra dessertvins-området Sauterne.
Den er funklende klar i glasset, med en svag orange kant.
Flot duft af mandler. Tørrede frugter og akacieblomster.
Smagen er livlig og frisk med intense noter af figner og
frisk abrikos. En flot balance med sødme og syre giver en vin
der strutter af kvalitet.
155 Warres Port, White
gl. 55,00
Selve gæringen er foretaget efter at drueskindet er
blevet fjernet, hvorved man opnår den mest delikate stil.

1/1 fl. 450,00

156 Warres Porto, Tawny
gl. 55,00
Tawny betyder gyldenbrun. Denne flotte
gyldenbrune Portvin er let og delikat med søde
smagsnuancer af rosiner og karameller efterfulgt
af en lang eftersmag.

1/1 fl. 450,00

157 Warres Optima 20 year Tawny
gl. 70,00
50 cl. 450,00
Mørk, gyldenbrun farve med let røgede nuance,
med en blød smag af valnødder og tørret frugt.
Den medfødte sødme bliver aldrig vammel, men føles fyldig og delikat.

Temaside om vinhuset Coppo fra Piemonte.
Historien om Coppo er uløseligt forbundet med Piemontes udvikling til et af verdens mest
eftertragtede vinområder. Igennem 4 generationer har de opbygget et ry som Barberaspecilaist. Coppo er etableret i 1892, men det var op igennem 1970`erne og 80`erne, da den
tredje generation af Coppo-familien, de fire brødre Piero, Gianni, Paolo og Roberto overtog
familiefirmaet, at det helt store vendepunkt indtraf og fokus på fremstilling af top-vine blev
deres mission. De får konstant gode bedømmelser i vin-anmeldelser.
Stilmæssigt kombinerer Coppo frugt, fylde og elegance i en imponerende indbyrdes balance,
som ingen anden formår dem at gøre kunsten efter.
109 Coppo, Gavi la Rocca,
1/1 fl. 320,00
En klassisk hvid Piemonte-vin lavet 100 % på Cortesse-druen en af områdets ældste
originale druer. Navnet på druen stammer faktisk fra vinens oprindelige konsument,
nemlig det kongelige hof (Corte). Vinen kommer fra kalkholdig jord som resulterer i en
kompleks mineralitet. Alle druerne er håndplukket på det helt optimale tidspunkt,
hvorefter de presses og fermenteres på temperaturkontrollerede ståltanke. La Rocca er en
sprød, kompleks og mineralsk vin og dens fine underliggende frugt gør den nærmest
multianvendelig , om end fisk og skaldyr vil være at foretrække.
141 Coppo, l`Avvocata, Barbera d`Asti, 2014
1/1 fl. 290,00
Vinen er ung og livlig. Det er en frugtrig retningsviser, der
angiver stilen for deres øvrige Barbera-vine. Druerne er
håndplukket og gennemgår maceration med skinkontakt med
en let overpumpning. En rank og strukturgivende tannin
danner vinens grundlag, hvorpå der er lagt et indsmigrende lag
af frisk røde bær. En helt igennem fantastisk allround vin.
142 Coppo, Camp du Rouss, Barbera d`Asti, 2012
1/1 fl. 350,00
Med denne vin bliver det hele straks lidt mere seriøst.
Barbera-vinstokkene blev plantet i 1685 og alle druer er håndplukket.
Den har lagret i 12 måneder på franske egefade og er umådelig saftig,
ganske mørk i udtrykket og med en dejlig lang eftersmag.
143 Coppo, Pomorosso, Barbera d`Asti, 2011
1/1 fl. 650,00
Denne vin er Coppo`s berømte Barbera-sværvægter. Den bliver kun fremstillet i de
allerbedste årgange og viser hver gang nye normer for hvad denne type vin kan frembringe.
Druerne er håndplukket og kommer fra 3 forskellige marker i Agliano Terme, hvor
jordbunden er meget mineralholdig og giver vinen finesse, mineralitet og flot
gemmepotentiale. Vinen gennemgår maceration med skinkontakt og derefter 14 måneders
fadlagring. Selv om vinen er intens, er det ikke blot en muskuløs bulderbasse. Den er rankt
struktureret med en overflod af nuancerede og indsmigrende frugtrige lag. En nydelse af de
sjældne.

Temaside om vinhuset Chateau Ste. Michelle Washington
Chateau Ste. Michelle er en af USA`s mest prominente vinhuse, grundlagt I 1934 og der er
dermed Washingtons State`s ældste vinhus. Filosofien er at kombinere klassisk, europæisk
vintradition med ”New World-innovation” Det er vinmargere fra den toscanske prestige-familie
Antinori og den tyske Riesling-ekspert Dr. Loosen der står for de fantastiske vine fra dette hus.
Markerne ligger øst for Seattle på den anden side af Cascade Mountains. Her er betingelserne
optimale med masser af sol og kølige nætter. Området er især kendt for deres fremragende vine
på de franske druer Merlot , Cabernet Sauvignon, Syrah, Chardonnay og Riesling.

110 Chateau Ste. Michelle, Chardonnay, Columbia Valley,
denne hvidvin er stukket sammen af druer fra flere forskellige
særligt udvalgte marker, for netop at skabe en flerdimensionel,
kompleks vin. Den er frisk og blød i stilen med klar og lys aroma
af grønne æbler og lidt sødlige citrusfrugter. ”Sur Lie” fadlagringen
giver kompleksitet og krydrede nuancer, fylde og en flot blød finish.

1/1 fl. 320,00

144 Chateau Ste. Michelle, Syrah, Columbia Valley 2012
1/1 fl. 320,00
Denne Syrah er den blødeste, dejlige rødvin, hvor alle hårde
kanter er pænt rundet af og frugten står mere i front end fadet.
Glem alt om hård, barsk og maskulin Syrah – her kommer den i
sin blide, men meget intense version. Udover Syrah indeholder
den også en lille smule Grenache, Mouvedre, Cinsault og Viognier.
145 Chateau Ste. Michelle, Merlot, Indian Wells, 2012
1/1 fl. 390,00
Frugtduftende Merlot der generøst byder på masser af
marmeladesødme, voluminøs fylde og smidighed. Vinene fra
Indian Wells er nemlig typisk meget intense, kendetegnet ved
meget solmoden frugt. Kraftig, markeret, nærmest dristig Merlot
med al druens typiske blødhed, ligefremme sødme og med en meget
charmerende vaniljepræg. En vin der er fantastisk til Carpaccio og gode bøffer.

Øl & vand
Vi har selvfølgelig Carlsberg og Tuborg, men vi har altså også øl fra
det lille mikrobryggeri i Frederikssund ”Hornbeer” .Hornbeer har ikke
været i gang i så mange år, men Danske ølentusiaster valgte i 2009, 2010
og 2011 Hornbeer som Årets Danske Bryggeri – og i 2011 blev det til sølv
og guld i Sverige – og samme år til platin i Frankrig. Så der er selvsagt noget
at glæde sig til, når man vælger en Hornbeer.
Sodavand 25 cl. :
Coca Cola - Coca Cola Zero - Lemon - Fanta - Hindbær

29,00

Stor sodavand 50 cl.
Coca Cola - Coca Cola Zero - Lemon - Fanta - Lemon Zero

45,00

Luksus vand:
Ramlösa, Solita juice, æblemost og Cacao Cocio

31,00

Flaskeøl 30 cl.:
Grøn Tuborg - Carlsberg – Tuborg Classic - alkoholfri Nordic

32,00

Luksusøl 30 cl. Guld Tuborg

35,00

Hornbeer på flaske 50 cl:
65,00
Dark Wheat en dyb mørk, blød og uhumlet Hefe Dunkelweisse
(hvedeøl) 5,2 %
Grisk En blød og humlet type øl, der har vundet stor popularitet. 6,4 %
Jacobsen på flaske 33 cl.
Jacobsen Saaz Blonde er en lys øl med karamelsødme og en blød
bitterhed.

45,00

Jacobsen Brown Ale har en frugtrig karakter og smagen er
kompleks med ristede toner.
Fadøl:
Tuborg Classic

25 cl. 29,00

50 cl. 52,00

Grimbergen Double har frugtrige noter, vanilje 33 cl. 40,00
og et strejf af mørkt sukker og karamel.

50 cl. 59,00

Hornbeer Red Cow en dejlig blød Brown Ale øl 33 cl. 40,00

50 cl. 59,00

Hornbeer Blonde er brygget på lyse bygmalte, 33 cl. 40,00
krydderier, humle, vand og gær. En stor smagsoplevelse

50 cl. 59,00

Vine på glas
399 Bromølle hvidvinen: Riders Hill, Australien
Dejlig behagelig, blød og frugtagtig vin.

pr. gl. 50,00

303 Piesporter Michelsberg, Tyskland
En halvsød og let vin.

pr. gl. 50,00

305 Riesling Classic, Peter Lehmann, Australien
pr. gl. 60,00
En frisk, frugtagtig bouquet af Rieslingdruer, med noter
af citrus og nektariner og en mineralsk smag med en flot syrlighed.
En meget populær hvidvin.
310 Chateau Ste. Michelle, Chardonnay, Columbia Valley,
Denne hvidvin er stukket sammen af druer fra flere forskellige
særligt udvalgte marker, for netop at skabe en flerdimensionel,
kompleks vin. Den er frisk og blød i stilen med klar og lys aroma
af grønne æbler og lidt sødlige citrusfrugter. ”Sur Lie” fadlagringen
giver kompleksitet og krydrede nuancer, fylde og en flot blød finish.
400 Bromølle rødvinen: Cabernet Sauvignon, Chile.
Det er en let tilgængelig rødvin, som passer i
de flestes smag. Blød, behagelig og frugtagtig.

Pr. gl. 50,00

341 Coppo, l`Avvocata, Barbera d`Asti, 2014
pr. gl. 65,00
Det er en frugtrig retningsviser, der angiver stilen for deres øvrige
Barbera-vine. Druerne er håndplukket og gennemgår maceration
med skinkontakt med en let overpumpning. En rank og strukturgivende
tannin danner vinens grundlag, hvorpå der er lagt et indsmigrende lag
af frisk røde bær. En helt igennem fantastisk allround vin.
344 Chateau Ste. Michelle, Syrah, Columbia Valley 2012
pr. gl. 75,00
Denne Syrah er den blødeste, dejlige rødvin, hvor alle hårde
kanter er pænt rundet af og frugten står mere i front end fadet.
Glem alt om hård, barsk og maskulin Syrah – her kommer den i
sin blide, men meget intense version. Udover Syrah indeholder
den også en lille smule Grenache, Mouvedre, Cinsault og Viognier.
339 GB, Odoardi, Giovan Batista, Italien
pr. gl. 95,00
Vil du virkelig overraskes, så er her en enestående mulighed.
Denne vin er på rekordtid blevet en næsten kult-agtig vin
blandt rigtig mange vindrikkere. Smagen er uhyre kraftig,
tætpakket med sødmefuld frugt, let krydderi med ristede noter
og en intens og kompleks lang eftersmag.

pr. gl.75,00

