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WOODSTOCK
OLD FORTIFIED 
TAWNY 37,5 CL 
05-009010

Angar av fikum, 
karamelli og kaneli. 
Smakkurin er søtur 
og kremutur við 
góðari sýru. Hóskar 
til dessertir, ost og 
rís'ala mande.

kr. 114,50

SARTORI 
MARANI DI 
VERONA
02-400450

Angar av búnum 
og  turkaðum 
fruktum. Bleytan, 
fruktkendan 
og krafmiklan  
smakk. Hóskar 
til pastarættir, 
fiskarættir og 
búnan ost.

kr. 105,50

MOSELLAND 
KABINETT 
RIESLING
02-203205

Angar av frískum 
sitrus fruktum. 
Smakkurin er hálv-
turrur og frukt ríkur 
við nakað av sýru og 
miðal fyllu. Hóskar 
til høsnar unga, salat, 
sum fordrykkur ella 
at drekka bert.

kr. 84,50

IL GOVERNATO 
GÁVUESKJA
3 FLØSKUR
01-402319

3 stk. í trækassa. 
Angar av reyðum 
berum. Smakkurin 
er miðal kraftigur 
og bleytur og hevur 
eitt vet av søtleika. 
Hóskar til pasta, 
dunnu, gás og miðal 
kraftigar kjøtrættir.

kr. 308,50

Hvítvín

Heitvín

ANSIÐ EFTIR HITALAGNUM 

Tá vínið hevur høgt alkoholprosent, alt oman fyri 13 prosent, er umráðandi at 
tað verður kølt eitt sindur (til 16 gradir), áðrenn skonkt verður. Hetta er serliga 
galdandi fyri sterkt vín, sum hóskar væl til jólamatin, tí lágur hiti dregur fram 
sýru og tannin, sum hetta sterka vínið hevur gott av.

      

KOPKE PORTVÍNSESKJA 6 X 5 CL
05-006206

Gávueskja við 6 ymsum sløgum av 
portvíni frá Kopke.

kr. 101,00



TOMMASI PALANCA 
VALPOLICELLA 
RIPASSO 
01-402235

Angar av búnum myrkum 
berum. Smakkurin er 
kraftigur og bleytur og 
ber brá av blommum, 
rosinum og kirsuberum. 
Hóskar til lambskjøt, 
neytakjøt, dunnu og gás.

kr. 139,00

Reyðvín

BONTADINI 
SANGIOVESE IGP
01-400612

Angar av búnum berum. 
Fruktkendan og bleytan 
smakk við nakað av 
kryddi. Hóskar til lættar 
rættir, so sum pasta, 
pizza og svína kjøt ella at 
njóta bert.

kr. 79,50

RICOSSA PIEMONTE
BARBERA APPASSIMENTO
01-400702

Angar av myrkum berum, bromberlikøri og 
marsipani. Smakkurin er stórfingin og ber brá 
av berum og fruktsøtleika. Hóskar m.a. til tyngri 
rættir, dunnu, lamb og neytakjøt.

kr. 89,50

UNCLE ZIN 
APPASSIMENTO 
ZINFANDEL
01-400318

Angar av søtum skóg berum 
og kryddi. Smakkurin er 
kraft mikil og ber brá av 
søtum fruktum, eik og 
berum. Hóskar til kraftmiklar 
kjøt rættir so sum dunnu.

kr. 92,00 

OROPERLA VINO 
ROSSO
01-400620

Angar av frukt og nakað 
av kryddi. Bleytan og 
frukt kendan smakk við 
miðal fyllu. Hóskar til 
pasta, dunnu, gás, ost 
og lambskjøt.

kr. 99,00

ROCCA APPASSIMENTO 
PIEMONTE
01-400218

Angar av búnum fruktum og 
kryddi. Bleytan og rundan 
fruktsmakk við góðari fyllu 
og einum eftirsmakki av 
svørtum kirsuberum. Hóskar 
til dunnu, gás, villini djór, 
neytakjøt og sterkar ostar.

kr. 95,00

ZENATO AMARONE 
DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO
01-402230

Angar av turkaðari frukt, 
myrkum berum og 
sviskum. Bleytan, rundan 
og kraftmiklan smakk. 
Hóskar m.a. til grillað kjøt, 
búnan ost, dunnu og gás.

kr. 305,00

M. CHAPOUTIER 
COTES DU RHONE 
BELLERUCHE
01-146214

Angar av kirsuberum og 
lakresi. Fruktkendan og 
bleytan smakk við nakað 
av kryddi og góðari fyllu. 
Hóskar til kálvakjøt, 
svínakjøt og høsnar unga.

kr. 120,50

APPASSITE 
SOPRASASSO
3 LITUR
01-405326

Angar av turkaðum 
berum. Smakkurin er 
bleytur og fruktkendur. 
Hóskar til lambs-, neyta- 
og grillað kjøt, eisini væl 
egnað til dunnu.

kr. 268,50

SARTORI ROSSO L'APPASSIONE
01-402206

Angar av kryddi og reyðum berum. Smakkurin er kraftigur, rundur 
og bleytur. Hóskar til lambs- og svína kjøt, dunnu, gás og pasta.

kr. 87,50
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