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Tilbuddene gælder KUN i MENY Borups Allé til og med den 31.08.17 - eller så længe lager haves.

MENY Borups Allé, 2000 Frederiksberg
Åbningstider: Alle dage 8-21

CHÂTEAU
LA GORDONNE
VÉRITÉ DU TERROIR 
TÉTE DE CUVÉE
Frankrig. 75 cl. 

En fremragende rosé 
hovedsageligt lavet på 
druerne Grenache, Cinsault
og Syrah. Den friske karakter sikres
blandt andet ved, at druerne høstes
om natten. Der er kun brugt most fra
det første lette pres (Tète de Cuvée),
hvilket er med til at sikre, 
at frugtnuancerne
fremstår herligt rene og 
imødekommende.
Bouqueten har præg af røde bær 
og et forfriskende strejf af pink grape. 
Smagen er en naturlig forlængelse 
af bouqueten. 
Den fremstår med fin fylde, finesse,
elegance og en blød afrundet tørhed. 
En vin til lyse forretter, grillstegt 
fisk, salater, kylling og helt lette 
hovedretter. 
Den er også fremragende alene.
Serveres ved 6 til 8 grader.
Liter-pris v/2 fl. 133,33

2 FLASKER

200,-

Tilbuddene gælder KUN i MENY Borups Allé
til og med den 31.08.17 - eller så længe lager haves.

MENY Borups Allé, 2000 Frederiksberg
Åbningstider: Alle dage 8-21

DOMAINE ROMAN
GRENACHE GRIS ROSÉ
Frankrig. 75 cl.

Lys farve - masser af smag
Vinen har en pragtfuld aroma af blomster og
moden frugt. Smagen er intens og ekstraktrig.
En rigtig madvin - perfekt til ”alt” lige fra grillet
fisk, fjerkræ og svinekød samt en frisk salat.
Nyd den kølig ved 10-12 grader.
Liter-pris v/2 fl. 86,67

2 FLASKER

130,-

DUO DE PLAGES ROSÉ
Frankrig. 75 cl.

Sydfransk livsnyder rosé
Den pink søster til vores kæmpe succes
Duo des Mers hvidvin er på banen med ren frisk
frugt fra druer der er håndplukket om natten.
Smagen er intens, saftig og rig på frugt
Drik den til pizza, grillet kød/fisk eller
smid dig i hængekøjen og nyd.
Liter-pris v/2 fl. 80,00

2 FLASKER

120,-
SPAR
OP TIL

2190

SPAR
OP TIL

3990

VERSANT
GRENACHE ROSÉ
PAYS d’Oc
Frankrig. 75 cl. 

En herlig lys laksefarvet rosé 
- lavet på druen Grenache. 
Bouqueten er indbydende med friske 
nuancer af jordbær, hindbær og lidt 
blomster - især roser.
Smagen er tør til halvtør med masser 
af rød bærfrugt, der delikat strejfes 
af fin og forfriskende syre.
En vin der er skøn alene og samtidig 
er velegnet til mange lette men gerne
krydrede forretter samt helt
lyse hovedretter.
Serveres ved 6-8 grader.
Liter-pris v/2 fl. 100,00

PR. FLASKE

6995

SPAR
5990

SPAR
2000

Sol - Sommer - hygge - fest
VI ELSKER ROSÉ!

FILO GRIGIO
ROSÉ TERRE SICILIANA
Sicilien. 75 cl. 

Herlig rosé fra Sicilien
Bouqueten er indbydende
med præg af røde bær.
Smagen er tør til halvtør 
og byder på herlig 
frisk bærfrugt.
En vin til de helt lyse retter.
Den er også god alene.
Serveres ved 6-8 grader.
Liter-pris v/2 fl. 93,33

2 FLASKER

140,- SPAR
990

STOBI
ROSÉ
Makedonien. 75 cl. 

Lavet på den lokale drue 
- Vranec og Cabernet Sauvignon.
Bouqueten er frisk med præg af 
især røde bær. Smagen er 
indsmigrende med dejligt 
friske frugtnuancer 
der bliver længe i munden. 
Den er tør til halvtør og egner 
sig til mange forretter og helt lette 
hovedretter. Den er også skøn alene.
Serveres ved 6-8 grader.
Liter-pris v/2 fl. 66,67

2 FLASKER

100,- SPAR
5990

HAUT VOL
GRENACHE ROSÉ
PAYS d’Oc
Frankrig. 75 cl. 

Sydfransk rosé
- fra middelhavsområdet.
Lavet på druerne
Grenache og Carignan.
Bouqueten er frisk og har
præg af især hindbær og
jordbær.
Smagen byder på indsmigrende
rød bærfugt i fornem
balance med meget diskret
og forfriskende syre.
Den fremtræder med en blid
afrundet tørhed.
En vin til lette forretter, salater,
fjerkræ og lyst kød.
Den er også skøn alene og til lette
grillede retter, gerne fisk.
Serveres ved 5-7 grader.
Liter-pris v/2 fl. 100,00

2 FLASKER

150,- SPAR
9990

I denne folder viser vi et lille udpluk af de vine, som vi specielt fører hen over sommeren som udvidet sortiment.
Kig ned og få gode råd og idéer - om det er til jeres fest, selskab eller som input til menuen. Alle priser gælder hele sommeren 2017.

Følg os på Facebook:
facebook.com/menyborupsalle/
Læs spændende historier fra butikken på vores blog:
menyborupsalle.dk
Tilmeld vores nyhedsbreve og få del i unikke tilbud og arrangementer: 
menyborrupsalle.dk/tilmeld-nyhedsbrev

Vær den første til at få besked når der sker nye og 
spændende ting i MENY på Borups Allé!

Borups Allé 126, 2000 Frederiksberg. Telefon: 38885454

Vær den første til at få besked når der sker nye og 
spændende ting i MENY på Borups Allé!

Borups Allé 126, 2000 Frederiksberg. Telefon: 38885454

Borups Allé 126, 2000 Frederiksberg. Telefon: 38885454

Borups Allé 126, 2000 Frederiksberg. Telefon: 38885454

Borups Allé 126, 2000 Frederiksberg. Telefon: 38885454

Borups Allé 126, 2000 Frederiksberg. Telefon: 38885454

Borups Allé 126, 2000 Frederiksberg. Telefon: 38885454

Borups Allé 126, 2000 Frederiksberg. Telefon: 38885454

Vær den første til at få besked når der sker nye og 
spændende ting i MENY på Borups Allé! Vær den første til at få besked når der sker nye og 

spændende ting i MENY på Borups Allé!

Vær den første til at få besked når der sker nye og 
spændende ting i MENY på Borups Allé!

Vær den første til at få besked når der sker nye og 
spændende ting i MENY på Borups Allé!

Vær den første til at få besked når der sker nye og 
spændende ting i MENY på Borups Allé!

Vær den første til at få besked når der sker nye og 
spændende ting i MENY på Borups Allé!

Vin 14.17.indd   2-3 04/04/2017   13.19



DOMAINE MONTICOLES
MED SØLVMEDALJE
Frankrig. 75 cl. 

Økologisk Provence Rosé
Smuk pink farve og en ren næse af 
bær, lyse frugter og citrus. En vin fra
familien Breban der har en tør, ren og 
fyldig smag, flot suppleret af en frisk 
og kompleks eftersmag af anis og bær.
Flot som aperitif og meget anvendelig
til fisk og lækre grillerier.
Liter-pris v/2 fl. 93,33

2 FLASKER

140,-

JAS
DE VIGNES ROÉ
Frankrig. 75 cl. 

Flot flaske 
- endnu flottere vin
En helt igennem suveræn rosévin fra Alpes de Haute Provence. 
Kirsebær, lyse frugter og bær, en anelse citrus og du har den
optimale rosévin. 2015 blev skamrost i et hav af magasiner
og blade, vi mener at 2016 er endnu bedre. Nydes til f.eks. 
grillet laks, mange retter med svampe og alene.
Liter-pris v/2 fl. 93,33

2 FLASKER

140,-

GOVERNO ALL’USO BIANCO
CORTE CORSANO
Italien. 75 cl. 

Hvidvin på delvist 
tørrede druer 
”Nyheden” Governo All’Uso er den flere hundrede år gamle
teknik, hvor man tilsætter most af tørrede druer til den 
færdiggærede vin og derved får en fyldigere og mere blød 
hvidvin. En fin makker til vores super populære Buon Governo.
Nydes til fisk, kylling og som aperitif.
Liter-pris v/2 fl. 119,92

2 FLASKER

120,-

SPAR
OP TIL

2490

SPAR
OP TIL

1990

SPAR
OP TIL

1990

CASTELLO DELLE ROSA
PINOT GRIGIO
Italien. 75 cl. 

Italiens nordligste
og bedste hvidvinsområde
100% Pinot Grigio fra foden af bjergene, Dolomitterne. 
Håndplukkede druer, fornærmende lavt udbytte, men en helt 
uimodståelig vin, for alle os der elsker Pinot Grigio. Mineralsk, 
livlig, frisk og kompleks duft og smag af sød grape, blomster 
og fersken. Perfekt til alt godt fra havet, bløde oste og lette 
pastaretter, som Carbonara.
Liter-pris v/2 fl. 90,00

2 FLASKER

135,- SPAR
OP TIL

2490

BIG TOP
ROSÉ
Calofornien. 75 cl. 

Fremstillet på 100% (White)
Zinfandel druer
Druerne er presset nænsomt, for at opnå en 
flot pink farve. Næsen byder på en tiltalende 
duft af jordbæris med lyse friske frugter.
Big Top White Zinfandel Rosé er et fantastisk 
glas til de som ikke holder af de tørre vine.
Liter-pris v/2 fl. 90,00

2 FLASKER

120,-
BIG TOP
CHARDONNAY
Californien. 75 cl. 

Super nyhed
- Elefantens hvide søster
Hold da op for en overraskelse. Spækket med  frisk eksotisk 
frugt som abrikos, melon, ananas og citrus. Cremet lækkerhed
i munden, som kun  Californisk Chardonnay kan frembringe, 
men med en bagved liggende fin syre, der gør den  ideel til fisk, 
tærter, fjerkræ og som pleaser på terrassen.
Liter-pris v/2 fl. 80,33

2 FLASKER

120,- SPAR
OP TIL

5990

SPAR
OP TIL

4490

DOMAINE DE PARIS ROSÉ
CÔTES DE PROVENCE
Frankrig. 75 cl. 

Provence rosé i topkvalitet
Domaine De Paris er indbegrebet 
af Provence Rosé. Frisk, frugtig og
elegant. En vin, der gør sommeren 
endnu sjovere. Den bør stå på ethvert
terassebord, når der serveres lette
frokostretter med fisk, grønt og 
lyst kød.
Liter-pris v/2 fl. 106,67

2 FLASKER

160,- SPAR
OP TIL

1990

SPAR
OP TIL

5990

SANTERO BRACHETTO
PIEMONTE D.O.C.
Italien. 75 cl. 

Den røde Asti Spumante
Sødlig rød mousserende vin, med en let aromatisk bouquet 
af blomster og mørke skovbær. Smagen er overdådig af frugt
godt afstemt af en frisk syre og blød eftersmag. Perfekt som 
velkomstdrinks med et frossent jordbær i glasset, eller til en
dessert med frugter.
Liter-pris v/1 fl. 93,27

PR. FLASKE

6995

SPAR
OP TIL

2000

MOSCATO ROSÉ
SPERONE
Italien. 75 cl. 

Søde Moscato bobler
85% Moscato tilsat 15%  brachetto 
druer. Flot friskhed med en delikat 
frugtsødme der går igen i både duft
og smag.  En sikker vinder til den 
søde velkomst, kransekagen, 
desserter, frugt og når det skal
fejres sødt.
Liter-pris v/1 fl. 79,93

PR. FLASKE

5995

TAVEL DOMAINE
DU VIEIL AVEN
Frankrig. 75 cl. 

Kraftig, saftig Tavel
Domaine Du Vieil Aven laver en glimrende
Tavel. Flot farve, saftig frugt og masser af 
smag. En rosé til kraftigere mad, der let 
erstatter en let rødvin, for os der elsker rosé. 
Server den til kylling, gris og en dejlig
barbecue.
Liter-pris v/1 fl. 113,27

1 FLASKE

8495 SPAR
OP TIL

1500

PRONOL SPUMANTE
ROSÉ
Italien. 75 cl. 

Pronol - nu også som lyserød
Små fine og vedholdende bobler, vidner
om kvalitet og Pinot Noir og Raboso druer 
fra kølige Lombardiet er da også perfekte 
til skum. Æble, vilde bær og hindbær, 
samt en lang og frisk smag af bær 
og blomster. 
Perfekt til lette forretter og som aperitif.
Liter-pris v/1 fl. 106,60

PR. FLASKE

7995

SPAR
OP TIL

5490

CHATEAU BERTRAND
BERNE ROSÉ ELEGANCE
Frankrig. 75 cl. 

Smuk flaske - Fantastisk rosé
Elegant - Mineralsk - Frisk. Dette er de simple 
grunde til at vi elsker denne rosé, fra tophuset 
Berne i Provence. Grenache - Cinsault druerne 
har givet duft og smag af eksotitiske frugter
og er den perfekte ledsager til frokost, faste 
oste, tærter, salater og 
stegt/grillet fisk.
Liter-pris v/1 fl. 173,27

2 FLASKER

225,- SPAR
OP TIL

3490

CHATEAU BERNE ROSÉ
ROMANCE
Frankrig. 75 cl. 

Provence Rosé i topklasse 

Innovativ flaske som afspejler indholdets 
overlegne frugtrigdom, friskhed
og elegance. 100% afstilkede druer og 
kun 3 timers maceration har resulteret
i en flot lys, nærmest bleg farve, 
powerfull bouquet og en lang eftersmag  
der er perfekt tilsommer, sol og
terrassens mad og glæder.
OBS: Blæret genanvendelig glasprop.
Liter-pris v/2 fl. 133.27

2 FLASKER

175,-

CREMANT BOURGOGNE
ROSÉ, CAVES DE LUGNY
Frankrig. 75 cl. 

Lyserøde bobler fra Bourgogne
Chardonnay, Pinot Noir og en anelse Gamay fra egne
syd-sydvestvendte marker omkring Lugny.
2. gæringen foregår selvfølgelig  på flaske og ligger
12 måneder og  har udviklet små, fine og 
vedvarende bobler. Ren og frisk i næsen og en fin 
balance mellem syre, frugt og beskeden sødme.
Ideel til tapas, brunch, salater og aperitif/velkomst.
Liter-pris v/1 fl. 133,27

2 FLASKER

175,-
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