
JÓLA VØRA

ADEGA DO 
PASSO
Angar av myrkari frukt. 
Rundan smakk við 
silkibleytum tanninum. 
Hóskar til grillaðar 
kjøtrættir, ost,
lambskjøt og 
dunnu.

kr. 7300



JÓLA VØRA

PASSO DEL SUD 
APPASSIMENTO
Angar av blommum og 
kaffi. Smakkurin er búgvin 
og ber brá av blommu, 
eik og vanilju. Hóskar til 
dunnu, gás, oksakjøt, 
lambskjøt og ost.

kr. 8600



JÓLA VØRA

RICOSSA 
PIEMONTE 
BARBERA 
APPASSIMENTO
Angar av myrkum 
berum, bromberlikøri og 
marsipani. Smakkurin 
er stórfingin og 
ber brá av berum 
og fruktsøtleika. 
Hóskar m.a. til 
tyngri rættir, 
dunnu, lambs- 
og neytakjøt.

kr. 9050



JÓLA VØRA

THE BOMB 
RED BLEND
Angar av jarberjasúltutoyi, 
hindberum og blommum. 
Smakk urin er bleytur og 
inn bjóð andi, og ber brá 
av berum, fikum og eik. 
Hóskar til BBQ, 
dunnu, fleska-
steik og tapas.

kr. 10400



JÓLA VØRA

SARTORI 
RIPASSO 
VALPOLICELLA
Angar av myrkum berum 
og reyðum kirsuberum. 
Smakkurin er frískur og 
fruktkendur við góðari 
fyllu. Hóskar 
m.a. til svína- og 
lambskjøt.

kr. 10700



JÓLA VØRA

GOLD 
RUPESTRE 
GARNACHA 
TINTORERA
Angar av fikum og blá-
berum. Smakkurin er 
frukt ríkur, saftamikil 
og kraft mikil. 
Hóskar til búff, 
kjøt av villdýrum, 
reytt kjøt og 
sterkan ost.

kr. 11900



JÓLA VØRA

CAIRANNE 
TRADITION 
ORGANIC 
DOMAINE 
ALARY
Angar av kirsiberum, 
lakresi og kryddurtum. 
Smakkurin er 
miðal kraftmikil 
og bleytur. Hóskar 
m.a til lambskjøt, 
dunnu, gás og kjøt 
av villdýrum.

kr. 13700



JÓLA VØRA

CHATEAUNEUF 
DU PAPE TOUR 
ST MICHEL
Angar av myrkari frukt 
og nakað av kryddi. Myrk 
ber, frukt og krydd er í 
smakkinum. Hóskar til 
neytakjøt, lambskjøt 
og búnan ost.

kr. 19850



JÓLA VØRA

ABADIN 
AMARONE 
CLASSICO 
RISERVA 2015
Angar av súltitoyi, vanilju 
og myrkum kirsi berum. 
Langan, áhaldnan og silki-
bleytan eftir-
smakk. Hóskar 
til dunnu, gás, 
oksakjøt og 
kraftmiklan ost.

kr. 31950



JÓLA VØRA

SEGREDOS
DE SÃO
MIGUEL
RESERVA
2 FL Í TRÆKASSA
Angar av
skógarberum,
kaffi, vanilju og eik.
Turt, fruktkent og
bleytt vín við
miðal fyllu. 
Hóskar m.a. 
til kraftmiklar 
kjøtrættir.

kr. 22150



JÓLA VØRA

RIPASSO 
MONTIGOLI 
VALPOLICELLA
3 FL Í TRÆKASSA
Angar av búnaðari frukt 
og kryddi. Smakkurin 
er fruktríkur við nakað 
av kryddi og søtleika og 
hevur góða 
fyllu. Hóskar 
til dunnu, gás, 
neytakjøt, kjøt 
av villdýrum 
og líkn.

kr. 34350



JÓLA VØRA

THE MARK 
RIESLING 
Angar av aprikosum, 
mandarinum og kivi. 
Reinan og lívligan 
eftirsmakk. Hóskar til 
sterkan mat, tapas, 
sjógæti, fisk og at njóta.

kr. 9500



JÓLA VØRA

VILLA WOLF 
PINOT GRIS
Angar av tropiskum 
fruktum. Vínið 
hevur miðal fyllu
við nógvari frukt. 
Hóskar til fisk, 
flogfenað og 
ymiskan ost.

kr. 11150



JÓLA VØRA

WEINGUT 
HEITLINGER 
RIESLING
Angar av mineralum og 
súreplum. Smakkurin er 
leskiligur, fruktkendur
og frískligur. Hóskar til 
sushi, asiatiskan 
mat og ljósan 
flogfenað.

kr. 13450



JÓLA VØRA

RECIOTO DELLA 
VALPOLICELLA 
CANTINA DI 
NEGRAR 50 CL
Søtt reyðvín. Angar av 
turkaðari frukt, kirsuberum 
og blommum. 
Bleytan smakk 
við góðari fyllu. 
Hóskar til sjokolátu, 
kirsuberja- og 
hindberja dessertir 
og blásoppaost.

kr. 15450



JÓLA VØRA

kr. 15400

MJØDLADEN 
KIRSIBERJA
MJØÐUR
50 CL KOLBA
Angar av kirsiberum og 
hunangi. Smakkurin er 
djúpur og søtur. Hóskar 
til mandlurís, at 
drekka bert, við ísi 
í, ella sum ein heitur 
hugnadrykkur.


