NICOLAS FEUILLATTE BRUT, RESERVE
Elegant og lækker Champagne med klassiske
Champagnenoter af toast, sprøde grønne æbler og
citrus.

495,-

NICOLAS FEUILATTE, BRUT, ROSÉ
Laksefarvet med sølvagtig skær og små, fine bobler.
Delikat rosé Champagne med reminiscens af vilde
skovjordbær.

545,-

mousserende vin

Perhaps er en moderne tapasbar, hvor der både kan
opleves spændende tapas retter, nydes et lækkert

ANNA DE CODORNIU, CAVA BRUT
Strågul farve med dejlige bobler. Tydelig bouquet af
Chardonnay. Til folk der elsker “Brut”.

49,-/245,-

BERSANO, ROSSO SPUMANTE, PIEMONTE
Sødmefuld rød Spumante med toner af jordbær og
hindbær.

49,-/245,-

SORELLE BRONCA, PROCESECCO, EXTRA DRY
Særdeles livlig, højt skummende sag med meget
fine små bobler, smuk floral duft, Frisk, blød og mild.

59,-/295,-

MICHELLE BRUT
Amerikansk Champagne, om man vil
- flot, rank festlig og æblefrisk.

59,-/295,-

Vi mener råvarerne er altafgørende når man snakker
fra små levarandører, blandtandet fra Spanien og her

- Dette er med til at sikre dig en fremragende smagsoplevelse, uanset hvilken ret, du vælger fra menu-

49,-

kortet.

Åbningstider & Kontakt
Perhaps – Tapas · Vin · Bar

portvin
WARRE’S LATE BOTTLED VINTAGE 2003
Duftende næse med strejf af violer og røde frugter.

tapas - derfor får vi mange af vores råvarer, direkte
i Danmark.

dessertvin
LA LUPA MOSCATO D’ASTI DOCG 2014
Let perlende halvsød vin med lækker bouquet af
akacieblomst, gule ferskner og rosmarin.

glas vin, eller en iskold cocktail.

49,-

Mandag - Torsdag

11.00-22.00

Fredag - Lørdag		

11.00-02.00

Søndag			

Lukket

Kontakt os for bordreservation, spørgsmål, arrangementer, levering ud af huset og selskaber - vi står klar
til at hjælpe.
Tlf. +45 63 60 7000
eller på perhaps@perhaps.dk

perhaps.dk

facebook		 @perhapsfredericia
instagram		 @perhapstapasbar

vinkortet

champagne

Din
tapas
bar

·

59,-/295,-

V I N

LES PETITES JAMELLES. LANGUEDOC
ROUSSILLON 2015
Duft af friske kirsebær. Smagen er dejlig saftig og let

295,-

R E S TA U R A N T | B R A S S E R I E | F R E D E R I C I A

BELGUARDO, ROSÉ, MAZZEI 2013
Flot italiensk vin i flot blend af Sangiovese og Syrah.
Lækre smagsnoter af hvid peber og stikkelsbær

·

rosévin

B A R

pris
glas/flaske

TA P A S

bobler & dessertvin

tirsdags
tapas
Hver Tirsdag kan du købe vores
tirsdags-tapas, som er en tallerken
fyldt med lækre tapas specielt
udvalg af kokken.

Pris kun kr.

150,-

den hvide

den røde

pris
glas/flaske

HILLGROVE CREEK, CHARDONNAY 2013
Fyldig aromatisk Chardonnay med masser af indsmigrende,
friske frugtnoter - især grønne æbler og citrus.

pris
glas/flaske

49,-/235,-

PARADYSKLOOF, CHARDONNAY, STELLENBOSCH 2011
Frisk og indbydende Chardonnay med masser af frugtighed af især lime, citron, æbler og grapefrugt.

295,-

ABBONA, BAROLO, LI PIEVE 2010
En Barolo med et moderne præg. Frugtig, saftig, potent,
flot og slank, men stadig muskuløs.

595,-

PETER LEHMANN, LAYERS WHITE 2014
Blød og lidt cremet smag med en behagelig dybde der
udmunder i en frisk smag af sprøde frugter.

395,-

VILLA HUESGEN, RIESLING BY THE GLASS 2014
Meget vellavet Riesling hvor vibrerende syre, saftig fin
frugt, spændstig, sprød finish balancerer helt perfekt.

59,-/295

395,-

PETER LEHMANN, H&V, CHARDONNAY
EDEN VALLEY 2013
Velstruktureret vin med en lang eftersmag. Kraftig og
fyldig med noter af citrus indhyllet i en honningagtig
finesse. Afbalanceret og forfriskende frugtsyre.

285,-

STEIN RIESLING - MOSEL
Frisk og koncentreret duft af lagrede æbler, liljer og skovjordbær. Saftig og mineralsk smag med godt syrebid og en
velintegreret sødme.

298,-

ALFIERO BOFFA, BARBERA D’ASTI, VIGNA MORE 2010
Krydret og fyldig vin med en kraftig smag.
VERBENA, BRUNELLO DE MONTALCINO - TOSCANA
2010
Pragtfuld dyb, næsten blæksort i farven med fede aromaer
af sort frugt, espressokaffe, viol og krydderi.

325,-

PETER LEHMANN, PORTRAIT, RIESLING
EDEN VALLEY 2011
Frisk duft af nyplukkede æbler og lime. Tør og frugtig.

245,-

CHATEAU STE. MICHELLE, CHARDONNAY,
INDIAN WELLS 2013
Fyldig og fløjsblød med charmerende frugtsmag af ananas,
mango og lidt flødekaramel.

495,-

LA SPINOSA ALTA LA PUNTA 2010
Fyldig vin med frugtagtig smag og karakter med kraftig
struktur.

475,-

EARTH, PINOT GRIS, DUNDEE, OREGON 2013
Friske aromaer af bananer og honnningmelon med spor
af tropiske frugter samt en afbalanceret smag med tilpas
syrlig nuance.

79,-/395,-

SER LAPO, CHIANTI CLASSICO RISERVA, MAZZEI 2011
Elegant og charmerende Chianti Classico Riserva med
rank struktur, friske skovbundsaromaer, lidt fede tanniner
og kirsebærpræg.

RED DIAMOND, CHARDONNAY, WASHINGTON 2013
Forfriskende frugtagtig aroma af æbler, pærer, en anelse
krydderier og en smag af honningmelon.

295,-

LA BERNADINE, CHÁTEAUNEUF-DU-PAPE 2012
En anelse krydret med peber og lakrids, men i frugtige toner. Fyldig og delikat med varm og afrundet smag med en
duft af solbær, blomme, ristet kaffe og kirsebær.
BAIGORRI, RESERVA, RIOJA ALAVESA 2006
Flot adstadig vin med elegant let bitter finish.

A. MELLOT, SANCERRE,
DOMAINE LA MOUSSIERE 2014
En meget elegant tør vin med fersken og
hyldeblomst i smagen.
BESTHEIM, PINOT BLANC CLASSIC 2014
Bouquet af abrikoser og tørrede frugter samt en tør, fyldig
og blød smag med let krydrede nuancer.

99,-/595,-

225,-

HUGEL & FILS, GEVURZTRAMINER 2012
Let parfumerede aromaer med en blød og forfriskende
tør smag. Eksotisk, lidt heftig og meget raffineret hvidvin.

69,-/355,-

EROICA RIESLING 2012
En Rieslng med aroma af sød fersken. Lækker afbalanceret
sylighed. Flot, levende og harmonisk vin med en høj sødme.

325,-

LOUIS JADOT, CHABLIS,
CELLIER DE LA SABLIERE 2014
Chablis i smuk, lys, lidt gylden forklædning.
Er mundrensende, mineralsk, klar, en smule skarp og meget
frisk hvidvin til salte oste.

99,-/495,-

STAG’S LEAP WINE CELLARS, SAUVIGNON BLANC,
NAPA VALLY
Rask og heftig syre skyder denne hvidvin i et inferno af
lyse frugtnoter som guava, grapefrugt, citroner, melon og
lidt sød fersken.

448,-

LOUIS JADOT, MÂCON VILLAGES,
GRANGE MAGNIEN 2013
Tør og let drikkelig Bourgogne-hvidvin med frugtig og
floral næse. Bør nydes kold.

99,-/525,-

CHÂTEAU DES JACQUES, BEAUJOLAIS
GR. CLOS DE LOYSE 2014
Fin og ren, delikat hvidvin, ganske charmerende, frisk
og frugtig - ideel til fisk og skaldyr.

305,-

CHÂTEAU LES ARROUCATS ST. CROIX 2014
Sød vin med toner af honning og fersken, frisk og elegant
i smagen.

235,-

J. MIQUEL JANÈ, SAUVIGNON BLANC,
PENEDÈS 2014
Elegant, halvtør og medium fyldig smag af stikkelsbær,
Citrus og hyldeblomst.

59,-/295,-

PAZO DE SENORANS, ALBARINO 2014
Fersken, citron, ananas og abrikoser på flaske. Perfektionistisk, moderne, skarp og alligevel blød. En hvidvin der stiller sig lige i midten af det slanke og det fyldige - det tørre,
det fede og med frugt der afbalancerer.

99,-/525,-

TOCAT DE L’ALA, BLANCO 2014
Indsmigrende bouquet af modne ferskner kombineret med
nyslået hø. Medium fyldig, tør og frugtrig smag af grønne
æbler og grapefrugt.

295,-

ALLENDE RIOJA 2011
Farven er medium gul. På næsen er den meget kompleks
og krydret med en krystalisk frugt kvalitet. En dejlig frisk
vin med en cremet eftersmag.

325,-

1659 SAUVUGNON BLANC 2014
Solmodne Sauvignon Blanc-druer fra udvalgte vinmarker
i Cape Winelands. Sprød smag med en behagelig forfriskende frugtsyre, der bevares hele vejen til eftersmagen.

49,-/225,-

RESTAUR ANT | BR ASSERIE | FREDERICIA

AALTO RIBERA DEL DUERO 2013
Fed og kompleks. Cremede nuancer og en vifte af krydderier.
TOCAT DE L’ALA 2013
Elegant vin, mineralsk med nuancer af skovbær.

419,-

CHÂTEAU DE VIEUX GUINOT, GRAND CRU 2010
Fyldig, moden vin med vanille, kakao og kirsebær.

230.-

79,- / 395

LOUIS JADOT, BEAUJOLAIS-VILLAGE. COMBE AUX
JACQUES 2013.
Usædvanlig flot Beaujolais, der endda har potentiale til at
udvikle sig over nogle år. Men som naturligvis kan nydes
ung og frisk.

295,-

LOUIS JADOT BOURGOGNE ROUGE, COUVET DES
JACOBINS 2012
Meget typisk Pinot Noir, med masser af rød frugt i vinens
ungdom, som kan udvikle sig til mere komplekse og
sekundære aromaer.

325,-

489,-

LOUIS JADOT, BUAENE 1. CRU, BOURGOGNE 2011
I næsen er der frugt. Kirsebær, let hindbær i samspil med
lidt røg, mejeri og grønne blade. I smagen går frugten igen
med friske kirsebær, god ren frugt og en lidt mørk nerve.

925,-

625,-

M. CHAPOUTIER, CÔTES- DU-RHONE, BELLERUCHE
2014
Vinen har en rubin rød farve og en frugtagtig bouquet med
en behagelig afrundet smag.

59,-/295,-

BEYERSKLOOF, PINOTAGE, STELLENBOSCH 2013
Dyb og fløjsblød vin med volume og indbydende frugt.
Smagsnoter af blomme og banan.

295,-

FELINO MALBEC, CABERNET SAUVIGNON 2009
Dyb rød farve med røde undertoner. Aromaer af hvide
blomster og nelliker. Elegant og afbalanceret vin.

265,-

159,-/795,59,-/295,-

VINA POMAL, GRAND RESERVA, RIOJA ALTA 2008
Seriøst klassisk rioja stil. Flot afrundet, smidig og lang
raffineret eftersmag. Noter af røde bær, kaffe, vanille og
lidt sød lakrids.

395,-

PURATO, CATARRATTO/PINOT GRIGIO 2014
Aromatisk halvtør vin på økologisk dyrkede druer.

49,-/225,-

RABBIT ISLAND, SAUVIGNON BLANC, NELSON 2014
Duften er intens og forfriskende af tropisk frugt. Noter af
grapefrugt. Frisk og sprød med fin balance af frugt og syre.

59,-/295,-

ANIMA DE RAIMET, 2012
Ung moderne vin med noter af chokolade, høj intens rubin
farve med en snert af balsamico.

225,-

CLOUDY BAY, MARLBOROUGH, SAUVIGNON BLANC
2013
Fascinerende og kompleks Chardonnay - fyldig karakter
af citrus og sten, der forstærkes af varm eg og noter fra
gæringen.

425,-

COCA I FITO NEGRE, MONTSANT, 2010
En vin med feminin elegance. Blød og fyldig med kirsebær,
jordbær og vanille nuancer.

458,-

345,-

TASMAN BAY, SAUVIGNON BLANC, 2013
Duften er præget af grønne toner med stikkelsbær. Munden
er klassisk Sauvignon Blanc med en flot syre og tørhed.

245,-

CEPA 21 RIBERA DEL DUERO 2009, SPANIEN
Mørkerød farve. En snert af vilde jordbær og mørk
chokolade. Ganen er fyldig, saftig og meget veldefineret.

575,-

DOMÄNE WACHAU, GRÜNER VELTLINER TERRASSEN
2014
Eksotisk frugtsmag af gul æble og stikkelsbær. Medium vægt
på ganen af frisk syrlighed. Typisk afbalanceret Veltliner.

59,-/295,-

MAURO COSECHA 2012
Fydig og intens af blå overmodne frugter. Fin balance af
vanille og bær.

69,- / 325,-

ALTO SUR , MALBEC, TUPUNGATO 2014
Dejlig fyldig, intens, sødmefuld og halvtør med blomme og
kirsebær i smagen. Let fadlagret. Koncentreret og lang
eftersmag.

59,-/295,-

CONN CREEK, ZINFANDEL, CALIFORNIEN 2012
Farven er dyb rød med næsten sort kerne. Duften er fyldt
med sorte kirsebær, blommer og frisk kværnet peber
Smagen er både fyldig og blød.

275,-

PETER LEHMANN, WEIGHBRIDGE, SHIRAZ 2013
Mørke og krydrede nuancer i næsen med et strejf af peber
og fyldig, kraftig smag af modne bær.

49,-/245,-

RED DIAMOND, CABERNET SAUVIGNON, CALIFORNIEN
2012
Klassisk amerikansk Cabernet med aroma af solbær og
lakrids. En fløjsblød smag med lidt sødlige nuancer.

AXEL, CABERNET SAUVIGNON, ESTATE BOTTLED
2012
Kraftig og blød fadlagret vin fra et af de bedste vinområder
i Chile.

395,-

CHATEAU STE. MICHELLE, SYRAH, COLUMBIA VALLY
2012
Blid, blød og afrundet vin med flot fylde og masser af
solmodne frugter.

CHONO PINOT NOIR 2013
Elegant, lækker og afrundet vin med en intens og frisk
bouquet af røde frugter, roser, krydderier og lidt chokolade.

295,-

STAG’S LEAP WINE CELLARS, ARTEMIS, NAPA VALLEY
2011
Sanselige aromaer af mørk chokolade, sort kirsebær og
espresso. Let duft muskatnød og sort trøffel.

TLF. +45 6360 7000 | PERHAPS@PERHAPS.DK

CHATEAU STE. MICHELLE, CABERNET SAUVIGNON
2012
Koncentret frugtsmag med silkebløde tanniner. Kant af
ribs og blommer med et let blødt finish.

månedens rød- og hvidvin
FINCA NUEVA , VIUR A , RIOJA 2013

225,-

FINCA NUEVA TEMPR ANILLO, RIOJA 2013

225,-

7 CEPAS, ALBARINO

225,-

375,-

Dejlig ukompliceret hvidvin med fin Bouquet. Hvidvinen
har let syre og perler en smule på tungen. Frisk, frugtig
og afbalanceret.

VINA SANTURNIA CRINAZA RIOJA ,
TEMPR ANILLO

225,-

565.-

Viura og Malvasia druer fra gamle vinstokke er basis
for denne elegante hvidvin fra Rioja. Håndhøstede, let
pressede og nøje udvalgte.

Farven er dyb rubin med violet kerne. I næsen har
vinen både friske brombær, blåbær, kølige mørke
blommer og liljer. I munden er vinen saftig, rig og dyb
med mørke skovbær og krydderier.

Lagret i 12 måneder. Håndplukkede druer. Rødvinen har
en dejlig smag og lang eftersmag af modne frugter
og vanille.

perhaps.dk

