VINE TIL SALG

MOUSSERENDE VINE
AMATISTA, MOSCATO, VALENCIA, SPANIEN
Halvsød aromatisk vin - lavet på Moscato
79,MARQUIS DE LA TOUR BLANC BRUT, FRANKRIG
Mousserende vin med frugtig bouquet og en
forfriskende halvtør smag
79,VILLA MARCELLO PROSECCO BRUT, ITALIEN
Lækker Prosecco, mild, men dog med kompleks og fyldig smag
af grønne æbler, pærer og citrus
129,RAIMAT, CHARDONNAY BRUT, SPANIEN
Tør elegant Cava med mange fine små bobler
159,-

ROSÉVINE
CHATEAU DE FESLES ROSÉ
Off-dry rosé med en fint afstemt sødme og en forfriskende syre.
En multianvendelig vin der gør sig godt i selskab med de fleste retter
115,LA PETITE LAURETTE DU MIDI, IGP PAYS D’OC ROSÉ 2016, FRANKRIG
Lækker, elegant rosévin, med sarte nuancer af røde skovbær i både duft og smag.
Den er lige forfriskende, hvad enten den nydes er en brændende varm sommerdag
eller en kølig novemberaften. Her kan alle være med
105,-

HVIDVINE
LA PLAYA, CHARDONNAY, ESTATE BOTTLED 2016, CHILE
Fyldig, tør vin uden fadlagring med smagsnuancer af ananas og fersken.
79,BESTHEIM, PINOT GRIS CLASSIC 2015, FRANKRIG
Bouquet af abrikoser og tørrede frugter samt en tør, fyldig og
blød smag med let krydrede nuancer.
99,-

Følg m ed i hvad der sk er hos BIEL ERS.
Tilm eld dig vores nyhedsbrev på bielers.dk

CHATEAU STE. MICHELLE, DRY RIESLING, COLUMBIA VALLEY 2015, USA
Sprød og frisk Riesling med florale noter i både duft og smag,
med flot afbalanceret med en delikat syre
129,BELGUARDO BIANCO, VERMENTINO, MAZZEI 2015, ITALIEN
Perfektionistisk, lækker og charmerende vin, ren i stilen og frugtige noter af fersken og melon.
Italiensk hvidvin med masser af personlighed.
159,-

RØDVINE
LA PLAYA, CABERNET SAUVIGNON, ESTATE BOTTLED 2015, CHILE
Smagen er godt struktureret, blød og fyldig, med en meget lang eftersmag,
der slutter med et sødmefuldt strejf af frugt fra Sangiovese
79,CASA DE GIULIETTA, APPASSIMENTO 2016, ITALIEN
Blød, rund og fyldig rødvin med tydelig karakter af mørke frugter.
105,LEGARIS, ROBLE, RIBERA DEL DUERO 2014, SPANIEN
Frisk, men dyb frugt – især hindbær, røde blommer og solbær - og et diskret fadpræg,
der giver lidt noter af kokos og vanilje.
109,ZINGLED OUT, ZINFANDEL, LODI 2014, USA
Indbydende, fyldig og frugtrig med noter som chokolade og vanilje.
Masser af power, frugt og fylde.
129,UMBERTO CESARI, LIANO, SANGIOVESE/CABERNET 2013, ITALIEN
Smagen er godt struktureret, blød og fyldig, med en meget lang eftersmag,
der slutter med et sødmefuldt strejf af frugt fra Sangiovese
229,UMBERTO CESARI, LIANO, SANGIOVESE/CABERNET 2013, ITALIEN
Smagen er godt struktureret, blød og fyldig, med en meget lang eftersmag,
der slutter med et sødmefuldt strejf af frugt fra Sangiovese
229,-

PORTVINE KAN KØBES FRA
80/300,-

Følg m ed i hvad der sk er hos BIEL ERS.
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