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Historien om Vinhuset
Historien går helt tilbage til året 1752, hvor Rådmand, Postmester
og Købmand Mathias Hansteen fik kongeligt privilegium på alene at
handle med vin og fransk brændevin i Næstved. Kort før sin død i
1753 androg Hansteen Kongen om, at hans ældste datter Maren, der
var 20 år, måtte overdrages hans privilegium.
Maren Hansteen overtog den 14. oktober 1754 en hovedgård og en
mindre gård på hjørnet af Vinhusgade og Sct. Peders Kirkegård for
600 rigsdaler. Her fortsatte Maren Hansteen sin faders vinhandel og
gården blev herefter kaldt Vinhuset. Kort tid efter giftede hun sig
med Niels Lynge, som i 1766 fik privilegium af Kongen til ligeledes
at modtage rejsende.
Den 11. april 1778 sendte Niels Lynge et andragende til Kongen om,
at hele hans privilegium måtte overdrages til hans gård nr. 162, så at
‘dens ejere en efter anden til bestandighed nyder samme privilegium’,
da han eller hans arvinger ellers ville lide et meget stort tab, hvis
denne gård ikke i fremtiden kunne udnyttes som hotel.
Kongen gav den 22. april 1778 tilladelse til, at Niels Lynges privilegium ‘herefter måtte følge gård nr. 162, men hver gang den skifter
ejer, skal der søges en Kgl. konfirmation herpå’.
Den 1. oktober 1778 blev dette privilegium læst på Næstved Rådstue
og det overdroges fra den dag af til denne gård, der nu i langt over
200 år har været hotel, nemlig Hotel Vinhuset.
I 1782 solgte Niels Lynge hotellet til J. C. Mouritzen for 5750 rigsdaler med overtagelse i maj 1783. I kælderen var der 6 store vinfade,
ankere, kander, kobberhævert, pottemål m.v. I bryggerhuset var der
et brændevinstøj med kobberkedel m.v. Desuden fik Mouritzen
2 heste, 3 malkekøer, hø og halm, arbejdsvogne m.v. Han købte også
Niels Lynges store vinlager for 1997 rigsdaler.
I underetagen findes en spændende gammel middelalderkælder fra
1400-tallet, hvis historie ikke kendes fuldt ud. Af historier kan
nævnes sagnet om, at kælderen har været anvendt af munkeordenen
Sortebrødrene samt sagnet om at der skjuler sig en hemmelig gang
som efter sigende skulle gå fra ‘Vinhuset’ til Herlufsholm, dog er det
ganske vist, at kælderen indeholder et stykke af muren fra byens
første ‘byting’. Den 3. september 1999 blev kælderen efter store
ombygninger, åbnet som restaurant.
Hotel Vinhuset fremstår i dag som en stor flot bygning, bygget i røde
mursten med et væld af hvidpudsede gesimser, bånd, vinduesindfatninger o.s.v. Ejendommen er nu mellem100 og 145 år gammel, for
den store bygning er ikke, som man skulle tro, opført på én gang,
men er faktisk opført af tre omgange. Den ældste del, opført i 1855,
er den bygning der ligger på hjørnet af Sct. Peders Kirkeplads og
Vinhusgade. 10 år senere, i 1865, blev der opført en tilsvarende gavlbygning parallelt med Farvergade. Først omkring år 1900 blev midterpartiet, som i dag forbinder de 2 gavlbygninger, opført. Indtil da
havde denne bestået at en gammel bindingsværksbygning i 2 etager.
Hermed var en byggeplan fra 1855 fuldført efter 45 års forløb.
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BOBLER
Sovrano Brut
Cantina Montelliana
Meget aromatisk duft, af pære, æbler lidt mandel og
citrus. Smagen er frisk og fin, med en god fylde som
gør at vinen ikke virker så tør.

Glas 50,-. 1/1 fl. 295,-.

Cava Dibon Demi-Sec
Bodegas Pinord, Penedés
En charmende og indtagende Cava, med en flot
mousse. Halvtør og frugtig med en blød cremet
fylde. Perfekt som aperitif.

1/1 fl. 318,-.

Brut Majeur
Champagne Ayala
Duften er rig som en buket blomster med
nuancer af hvid frugt og citrus. I munden livlig,
frisk og cremet. Perfekt som aperitif, men går
også glimrende til retter med hvid fisk og
skaldyr.
1/2 fl. 249,-. 1/1 fl. 478,-.

ROSÉVIN
Coreto Rosato, Lisboa
DFJ Vinhos
Flot dybrosa farve, duften er aromatisk med
noter af hindbær og jordbær. Smagen er halvtør,
fyldig og frugtig med en god eftersmag.
En flot alsidig rosévin.

Glas 75,-. 1/1 fl. 298,-.
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HVIDVINE
La Cour des Dames, Blanc
Badet Clement, Vin de France
Vinen har en frisk frugtrigdom med nuancer
af hvid fersken og citrus og en anelse fedme.
Smagen er tør og sprød, og frugten blød og
læskende.

Glas 70,-. 1/1 fl. 275,-.

Nespolino Trebbiano/Chardonnay
Poderi dal Nespoli, Emilia Romagna
Meget aromatisk med noter af græs, hvide
blomster, grape og lime. Tør smag med fylde,
men ikke fedme.
Sprød, læskende og letdrikkelig.

Glas 78,-. 1/1 fl. 318,-.

Riesling
Domaine Paul Blanck, Alsace
Vinen er ret lys. Dufter intenst og har en indtagende aroma af blomster og grønne æbler.
Smagen hænger godt sammen med en fin syre
og mineralitet. En meget typisk riesling fra
Paul Blanck, som skal nydes ved ca. 8-10 gr.
Prøv den til gedeost, hvid fisk eller friske salater.
37,5 cl. fl. 188,-.

Sauvignon Blanc Albamar
William Cole, Casablanca Valley
Meget aromatisk med noter af græs, hvide
blomster, grape og lime.
Tør smag med fylde, men ikke fedme.
Sprød, læskende og let drikkelig.

1/1 fl. 308,-.

Coreto Branco Medium Sweet
DFJ Vinhos
Dufter meget aromatisk, med noter af ananas,
æble, grapefrugt og citrus.
Smagen er halvtør/halvsød, meget afrundet og
samtidig læskende og med en god eftersmag.

1/1 fl. 298,-.
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HVIDVINE
Chardonnay, La Cour des Dames
Badet Clément, Vin de Pays d'Oc
Klar gylden farve med friske grønne skær.
Intens duft af moden frugt, en elegant underspillet fadlagring. Cremet og fyldig smag med
kompleksitet og intensitet af god Bourgogne.

1/1 fl. 328,-.

Chablis
Domaine Chanson
Smagen er absolut tør med en smule syrlighed
og balanceret med en lille fedme.
En meget sprød vin. Klassisk Chablis.

1/1 fl. 428,-.
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RØDVINE
La Cour des Dames, Rouge
Badet Clement, Vin de France
Smagen er afrundet, saftig og med moden
frugt og et strejf af sødmefulde, varme
krydderier.
Imødekommende, blød og saftig sydfransk
vin.
Glas 70,-. 1/1 fl. 275,-.

Nespolino Sangoivese/Merlot
Poderi dal Nespoli, Emilia-Romagna
Duften er indtagende med noter af kirsebær,
violer, chokolade og lidt urter.
Smagen er mild og rund og meget saftig.
En meget harmonisk vin, som egner sig til
de fleste pastaretter, pizza og modne oste.
Glas 78,-. 1/1 fl. 318,-.

Le Bourgogne Rouge
Domaine Chanson
Dufter lifligt af modne bær, lakrids og krydderier. Smagen er blød, fyldig og imødekommende.
Vinen kan nydes sammen med fisk, stegt eller
braiseret kød og retter med pasta.
37,5 cl. fl. 188,-.

Pinot Noir, La Cour des Dames
Badet Clément, Vin de France
Relativ mørk farve for en pinot noir. Intens
næse med noter af hindbær, ribs og jordbær.
Vinen er mild, blød og saftig og lidt i stil med
en Côte de Beaune.
En meget elegant og velafbalanceret Pinot Noir.
1/1 fl. 328,-.

Mandorla IGT Puglia
Mondo del Vino, Puglia
Dejlig aroma af kirsebær, sveske, tobak, rosin,
kirsebær og vanilje.
Smagen er fyldig, intens og rund med en
sødmefuld eftersmag.

1/1 fl. 328,-.
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RØDVINE
Petit Rozier, Shiraz/Cabernet Sauvignon
Western Cape, Sydafrika
Mørk tæt farve. Intens næse af mørke bær og
lidt krydderier. Saftig og fyldig i munden.
Serveres til de lidt kraftigere kødretter med
okse eller lam.
Druer: 60% Shiraz og 40% Cabernet Sauvignon.
1/1 fl. 318,-.

Valpolicella "Ma Roat" Ripasso
Tezza, Veneto
Ma Roat betyder Røde Måne på kimbrisk, og
kimbrerne var et folkefærd fra Himmerland,
som immigrerede i år 101 f.Kr. til Sydeuropa.
Smagen er meget afrundet og næsten cremet.
En mild og silkeblød ripasso, lav på alkohol
og med masser af elegance.
1/1 fl. 388,-.

UMA Malbec,
Finca Agostino, Mendoza
Moden duft af et massivt brag af modne bær,
ren frugt og ren natur møder ens næse.
Munden tildækkes med rigdom, saft, kraft,
men på den elegante facon. Et imponerende
glas, med vidne om de store vine Argentina’s
Mendoza kan frembringe.
1/1 fl. 328,-.

Amarone della Valpolicella
Corte Majoli, Veneto
Dyb mørkerød i farven. En rigtig ”meditationsvin”, for alene duften er værd at fordybe sig i.
Noter af sveske, rosin, kirsebær, kaffe, chokolade, kamfer og meget mere. Smagen er intens
og kraftfuld med en fantastisk fornem balance
mellem syre, sødme og fedme.
1/1 fl. 438,-.
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DESSERTVINE
Moscato d’Asti
Cà ed Balos, Piemonte
Fantastisk aromatisk duft, med en delikat og
vedholdende aroma. Smagen er intens og
sødmefuld.

Glas 65,-. 1/1 fl. 325,-.

Ruby Reserve Port – Lot 601
Quinta de la Rosa, Douro
Mørk farve og rig duft af tørret frugt og chokolade. Husets stil er behersket sødme og friskhed,
og det fornemmes i smagen, som er sødmefuld,
men også lidt til den tørre side. Excellent til
både blåskimmelost og desserter med mørk
chokolade.
Glas 50,-. 1/1 fl. 355,-.
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SPIRITUS
COGNAC:
Selection, Peyrat, ØKO, Peyrat

2 cl. 50,-

Dyb ravgylden i farven. Afrundet og dog livlig i munden
med aromaer af hvide blomster, moden pære og et strejf
af vanilje.

VSOP, Peyrat, ØKO, Peyrat

2 cl. 65,-

Indbydende duft at modne blommer, abrikos og druer med
et touch af vanilje og læder. Blød og behageligt krydret i
retning af nellike, kanel og vanilje understøttet af frugtige
noter. En raffineret avec.

XO, Peyrat, ØKO, Peyrat

2 cl. 85,-

Denne luksuscognac er et blend af min. 12 år gammel eau
de vie primært fra Petit Champagne-distriktet og lagret på
både nye og ældre egefade. Mørk ravfarvet. Intens duft af
orangeskal, muskatnød, vanilje og kanel. Smagen er
afrundet, blød og fyldig med sødlige nuancer af sveske,
chokolade og tobak.

WHISKEY:
Highland Park, 12 års single malt

2 cl. 75,-

ROM:
Muy Viejo, Puntacana, Oliver y Oliver

2 cl. 75,-

LIKØR:
Bailey, Cointreau, Grand Marnier

2 cl. 45,-

Drink (alm. spiritus 2 cl.)
60,Drink dobbelt (alm. spiritus 4 cl.)
85,Drink lux (Isbjørn, Filur, Tequila Sunrise m.m)
65,Spiritus (alm. spiritus)
2 cl. 45,Hele flasker spiritus (alm. spiritus)
700,-

KAFFE/TE
Cafe Latte
Cappucino
Espresso
Espresso dobbelt
Kaffe/Te
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45,45,35,45,35,-

