Vores ønske er, at besøget i Restauranten vil skabe en hyggelig og afslappet indgang til
jeres koncertoplevelse i DR Koncerthuset.
Mad og bagværk er lavet fra bunden af vores dygtige kokke som bestræber sig på, at
holde de stolte håndværksmæssige traditioner i hævd og på samme tid tilføre et element
af moderne nytænkning.

DR Koncerthusets vinkort er nøje udvalgt til at komplimentere vores sæsoninspirerede
menuer. Vi bestræber os på at finde interessante og karakterfulde vine – ud fra devisen
”lidt men godt på kortet”.

Mousserende bær vin. Lavet på ribs, hindbær eller kirsebær. Disse unikke bobler er skabt
med omhu og års erfaringer af et lille familieforetagende fra det nordlige Frankrig.

En fin og elegant mousserende vin lavet på Chardonnay og Pinot bianco. Tør uden at blive
for tør.

En frisk & sprød Champagne fra det ældste vinhus i Champagne. Smagen er medium
fyldig, boblerne er fine. Brut Excellence er fremstillet af de 3 store druer i Champagne;
Chardonnay 36%, Pinot Noir 45% og Pinot Meunier 19%.

En let tilgængelig rosé med masser af frugt, forfriskende
noter af roser og et strejf af solbær.

Frisk og sprød rosé fra området omkring Gardasøen.
Lavet på de klassiske Amarone druer Corvina, Rondinella og Molinara.

Elegant og velbalanceret Chardonnay. Vinen opleves medium fyldig med frisk frugtsyre og
intens eftersmag.

Denne Riesling har en fin næse af pink grapefrugt, abrikos og fersken. På ganen en
naturlig frugtsødme kombineret med en fin syrlighed.

En elegant Sancerre – essensen af Sauvignon Blanc. Vinen er tør, smagen intens med
flotte mineralske noter og moden frugt.

En fyldig Chardonnay med smag af honning, æbler samt antydning af vanilje, kanel og
muskatnød.

Et rent udtryk af Trebbiano di Soave druen. Den har en meget elegant stil med mineralske
duftnoter og grøn pære, hvid fersken som slutter af med en bred floral karakter i både
mund og næse.

En fløjlsblød Cabernet Sauvignon, med fine noter af solbær og blommer. Lagret på
Franske egetræsfade i 16 måneder.

Frugtig og frisk Sangiovese fra kommunen Rufina i Chianti. Duften er af modne kirsebær.
Smagen er frisk med intens frugtsyre.

En herlig muskuløs Pinot Noir, der har helt silkebløde tanniner. Denne skønne vin har
ligget på fransk egetræsfade i 14 måneder

En charmerende og intens vin med en overflod af røde bær og en anelse lakrids.
Vinen er sammensat af tre druer fra økologiske vinstokke, Grenache, Carignan og
Tempranillo.

En fyldig og harmonisk vin med en blød og behagelig smag af brombær, lakrids, bitter
chokolade samt et strejf af mynte. Druerne er den klassiske blanding af Corvina, Molinara
og Rondinella.

En lys dessertvin, på samme druer som i Cognac Ugni blance og Colombard, hvor
gæringen er standset med Cognac. En rigtig flot balance mellem frugtsyre og
smagsintensitet.

Varm, fyldig og struktureret hedvin med en delikat og kompleks aroma af rosiner og
nødder.

Banyuls er populært sagt det gode franske alternativ til Portvin, som har den store fordel
at alkoholen er lavere. Denne cuvée har en balanceret sødme, fin frugtsyre og noter af
blommer, chokolade og sorte kirsebær.

Italiensk kildevand

Italiensk mineralvand

Mineralvand, Pepsi, Pepsi max, Faxe kondi, Orange, Lemon, Tonic og Ginger Ale

Solbær, Hyldeblomst

Bushmills Whiskey, stærk kaffe, mørk candy og flødeskum

Jeres tjener vil med glæde vise hvilket spændende udvalg vi kan friste med.

Grappa di Brunello. Tenuta il poggione

Domain Jacques Prieur. Hors d´age, 1986

Jean Claude

VS Chateau de Montifaud
VSOP Chateau de Montifaud
XO Chateau de Montifaud
10 Års Grand Cru Chateau de Montifaud

Bas Armagnac, Baron de Sigognac 1980

Makers Mark, Bourbon
Highland Single malt. Scotch
Signatory. Islay single malt, vintage 1997. Scotch

Diplomatico, Reserva Exclusiva

.

Gin – citronsaft – flormelis – toppet med danskvand

Vodka – frisk limesaft – top med Ginger beer

Mørk rom – frisk limesaft – top med Ginger beer

Cognac – Ginger Ale – limesaft

Stolichnaya Vodka, Tangueray Gin, Havanna Club rom eller Jack D Whiskey
med mixer 3 cl. / 6 cl.

Stolichnaya Vodka, Tangueray Gin, Havanna Club rom eller Jack D Whiske Y

