VINKORT

Mousserende

Hvidvine

Cava Brut

Casa di Vanna

Vega Medien, Valencia, Spanien

Cantine Lenotti, Veneto, Italien

Boblerne er små, livlige og vedvarende. I duften afslører vinen
frugtige nuancer af æbler og pærer, men også citrus og hvide,
vilde blomster. Frisk og elegant tørhed og syre.

Vinen er meget frisk og ren med nuancer af citrus, melon og
eksotiske frugter. Sprød, god struktur, og med toner af sommerblomster og hyld.

1/1 kr. 310,-

Glas kr. 60,-

1/1 kr. 260,-

Champagne Brut Reserve

Riesling Trocken ØKOLOGISK

Champagne Jean Vesselle, Bouzy, Frankring

Weingut Karl Schaefer, Pfalz, Tyskland

Fyldig champagne med åbne, frugtrige toner i duften. Delikate
og subtile karakterer, som efterlader et indtryk af frugtrighed,
blødhed og finesse. Charmerende honningagtig finish.

Skønne, frugtige nuancer af akacieblomster, citrusfrugter og
modne ferskner. I smagen har vinen en god balance mellem
frugtsødme og friskhed. Lækker Riesling.

1/1 kr. 648,-

1/1 kr. 438,-

Zibibbo Rosa

Chardonnay Oaked, Grand Estate

Brown Brothers, Victoria, Australien

Columbia Crest, Columbia Valley, USA

En festlig pink, perlende vin. Den flotte farve gør den allerede
appetitlig i glasset. I duft og smag finder man toner af jordbær,
vandmelon, blommer, ferskner og abrikoser.

Smagen er flot struktureret, med god fedme og en meget lækker og sprød stil i eftersmagen. Den er både kompleks og frisk
i stilen.

1/1 kr. 398,-

					

1/1 kr. 425,-

Chenin Blanc “Rivers End” ØKOLOGISK

Hvidvine

Stellar Winery, Stellenbosch, Sydafrika

Pinot Blanc
Hubert Beck, Alsace, Frankrig
Lækkeri fra Alsace! Meget frisk og frugtrig vin. Den har en god
balance mellem en charmerende sødme i smagen, og en tør
og ren eftersmag.

Klassisk Chenin Blanc-nuancer af græs, citrus, pære og passionsfrugt. Smagen er umiddelbar med god struktur samt en
ren og aromatisk, frugtrig karakter. Træet er meget flot integreret.

			

		

1/1 kr. 418,-

1/1 kr. 398,-

Chardonnay “River Retreat”

Chablis “Saint Martin”

Trentham, South Eastern Australia

Domaine Laroche, Bourgogne, Frankrig
Huset Laroche samler i denne Chablis Saint Martin det, man
som vinentusiast gerne vil finde i en Chablis: Finesse, renhed,
mineralitet og fylde. Klasse!

1/1 kr. 548,-

Duften er domineret af melon, abrikos og ferskner. I smagen
finder man nektariner og citrus. Den besidder en diskret, fin,
tropisk stil. Eftersmagen er flot og vedholdende.

			

		

1/1 kr. 298,-

Rosévin

Rødvine

Chiaretto Bardolino Classico

Château Malescot Saint-Exupéry

Cantine Lenotti, Veneto, Italien

3. Cru Classé, Margaux, Frankrig

Nuancer af friskplukkede ferskner og blommer, samt en sart
friskhed og finesse, som harmonerer meget fint med druernes
krydrede og frugtrige toner. Vinen slutter rent og sprødt.

Intens rød farve. Modne frugter og delikate aromaer af mørke
bær, vanilje og mokka. Kraftfuld og harmonisk, med flotte,
afrundede tanniner.

1/1 kr. 295,-

1/1 kr. 998,-

Rødvine

Colle Forte
Cantine Lenotti, Veneto, Italien

Pinot Noir Classic
Mas de Daumas Gassac, Languedoc, Frankrig
Meget aromatisk med nuancer af modne bær og krydderier.
I smagen er vinen rund og umiddelbar med bløde, frugtrige
toner. I eftersmagen finder man behagelige toner af peber.

1/1 kr. 398,-

Côtes du Ventoux “Les Traverses”
Paul Jaboulet Aîné, Rhône, Frankrig
Pragtfuld duft af klassiske, krydrede toner samt nuancer af
provencalske krydderurter, hvid peber og krusemynte. Bid og
fylde, med toner af kirsebær, mandler og engelsk lakrids.

1/1 kr. 378,-

Gigondas “Pierre Aiguille”
Paul Jaboulet Aîné, Rhône, Frankrig
Aromatisk, med charmerende jammy nuancer. I smagen er
den struktureret og kontant, men udvikler sig mod det bløde
og mere delikate. Den slutter med god velour og stor dybde.

1/1 kr. 438,-

Vinen er aromatisk og frisk i duft og smag med toner af solbær
og kirsebær. En behagelig krydret karakter, som fremhæver
vinens velour og intensitet.

			

Glas kr. 60,-

1/1 kr. 260,-

Ripasso “Costa Regale”
Cantine Lenotti, Veneto, Italien
Meget koncentreret med en god fedme, blødhed og finesse.
Dens trækarakter smelter utroligt godt sammen med frugten,
og man får et indtryk af en meget harmonisk vin.

			

1/2 kr. 255,-

1/1 kr. 388,-

Barbera d’Alba, “Paolina”
Ca’ del Baio, Piemonte, Italien
I duften finder man toner af mørke bær, krydderier, kardemomme og honningkager. Smagen udvikler sig fint i glasset
med toner af blommer, mørke kirsebær og friske mandler.

			

1/1 kr. 388,-

Chianti Classico Colle Senesi ØKOLOGISK
DOCG, Salcheto, Toscana, Italien
Frugtrig med toner af hindbær og kirsebær. I smagen kommer
friskheden og sprødheden flot frem. God struktur og kødfuldhed. I eftersmagen har vinen en let, krydret smag.

Château Haut-Beauséjour
Cru Bourgeois, Saint-Estèphe, Frankrig
I duften finder man nuancer af ristet brød, kirsebær, vilde
blomster og skovbund. I smagen afsløres Merlot tydeligt med
toner af syltede frugter og vanilje fra fadlagringen.

1/1 kr. 598,-

			

1/1 kr. 398,-

Rødvine

Dessertvine

Amarone Classico

Late Harvested Muscat

Cantine Lenotti, Veneto, Italien

Brown Brothers, Victoria, Australien

En meget eterisk og eksotisk duft. Smagen er “varm” og velouragtig med et sødmefyldt præg, samt charmerende friskhed til sidst, som flot fremhæver trækarakteren.

Eksotiske toner, god fedme, meget fyldig vin med god friskhed. Som en vinskribent engang udtrykte det: “Det er som at
bide en klase af modne og saftige druer”.

1/1 kr. 598,-

Glas kr. 52,-

1/1 kr. 325,-

Roble, 12 Meses ØKOLOGISK

Late Harvested Orange Muscat

Campos Góticos, Ribera del Duero, Spanien

Brown Brothers, Victoria, Australien

Meget umiddelbar og aromatisk med lækre nuancer af kirsebær, tyttebær og en smule blomme. Smagen er fint afrundet
med god velour. God friskhed og godt bid.

En bouquet af solmodne frugter og orangeblomster. I smagen
har vinen en stor fedme og koncentration, men samtidig en
syrlighed og en friskhed, som gør den meget delikat.

1/1 kr. 448,-

37 ,5 cl. kr. 298,-

Zinfandel “Lodi”

Zibibbo Rosa

Cline Cellars, Californien, USA

Brown Brothers, Victoria, Australien

Flotte karakterer af kirsebær og hindbær. I smagen er vinen
meget frugtrig med krydrede toner og en flot finish med nuancer af vanilje og bløde tanniner.

Pink, perlende vin. Dens flotte farve gør den allerede festlig i
glasset. I duft og smag finder man toner af jordbær, vandmelon, blommer, ferskner og abrikoser.

1/1 kr. 418,-

1/1 kr. 398,-

Pinot Noir Limited Selection

Banyuls Vintage

Montes, Aconcagua Valley, Chile

Domaine Madeloc, Banyuls, Sydfrankrig

God harmoni mellem frugt og kompleksitet. Både i duft og
smag finder man en kølighed og aromatisk stil. God fylde, delikate krydderier, nuancer af violer, kirsebær og jordbær.

Vinen byder på friske nuancer af kirsebær, vanilje og eksotiske
krydderier. Eftersmagen er sprød, meget intens og samtidig
charmerende.

1/1 kr. 348,-

Glas kr. 78,-

50 cl. kr. 478,-

Carbernet Sauvignon Reserva

Late Bottled Vintage Port

Montes, Colchagua Valley, Chile

Ramos Pinto, Douro, Portugal

Solbær, blåbær samt et strejf af violer og vanilje. Fyldige
bærnoter samt en flot, integreret fadkarakter. I eftersmagen er
der nuancer af kaffe og vanilje.

God finesse og harmoni først, hvorefter der fremvokser en fin
velour og struktur med nuancer af modne, mørke bær samt
krydderier, mørk chokolade og krusemynte.

1/1 kr. 388,-

1/1 kr. 585,-

			
			 Glas kr. 60,-

Vand

Kaffe

Pepsi						 kr. 28,Pepsi Max					 kr. 28,-

Blandingen af de sydamerikanske bønner giver kaffen en let nøddeagtig og svagt røget smag. Mild og
frisk syrlighed.

Lemon						 kr. 28,-

Kaffe					

Mirinda Orange				 kr. 28,7 Up						 kr. 28,Egekilde				

kr. 22,-

Egekilde Citrus		

kr. 22,-

		

1 Kande isvand			

kr. 30,-

kr. 28,-

En klassisk, økologisk kop kaffe.

Café au lait			

		

kr. 35,-

Et shot espresso med steamet mælk.

Varm kakao					 kr. 35,En klassisk varm kakao.

Mocha						 kr. 35,En cafe latte med varm kakao.

Cappuccino					 kr. 35,Lige dele espresso, steamet mælk og mælkeskum.

Øl
Royal Pilsner				

kr. 34,-

Royal Pilsner, mellem fadøl (0,4L)		

kr. 50,-

Royal Pilsner, stor fadøl (0,5L)		

kr. 60,-

Wienerblanding				 kr. 35,Mild kaffe med mælk.

Latte Macchiato				 kr. 35,En kaffe i lag; Kaffe, kakao og mælk.

Espresso				
Royal Classic			 		 kr. 34,-

En klassisk espresso.

Royal Classic, mellem fadøl (0,4L)		

kr. 50,-

Økologisk te

Royal Classic, stor fadøl (0,5L)		

kr. 60,-

Royal Free 0%					 kr. 34,Specialøl fra Nordisk Bryghus		

kr. 65,-

kr. 35,-

Vi serverer et bredt udvalg af økologiske teer fra Peter Larsen
Kaffe. Henvend dig til vores tjenere, så kan de fortælle mere
om vores udvalgte varianter.

					

kr. 28,-

Avec (3 cl.)
Cognac VS				

kr. 50,-

Cognac Frapin.

Cognac VSOP			 		 kr. 60,Cognac Frapin.

Cognac XO Château Fontpinot		

kr. 95,-

Cognac Frapin.

Calvados VSOP				 kr. 55,Marquis d’Aguesseau.

Poire William - Eau de Vie			

kr. 50,-

Maison Kuentz-Bas.

Framboise - Eau de Vie			

kr. 50,-

Maison Kuentz-Bas.

Grappa “Sperss”				 kr. 55,Angelo GAJA.

Liqueurs				

kr. 40,-

Baileys, Kahlua, Cointreau.

Grand Marnier, Cuvée Centenaire

kr. 55,-

Gin (3 cl.)
G’Vine Floraison		

kr. 60,-

Maison Villevert.

Nordisk Bryghus Gin		

kr. 60,-

Rom (3 cl.)
Debonaire Grand Reserve 15 års

kr. 60,-

Panama Rum.

Debonaire Grand Reserve 21 års

kr. 75,-

Panama Rum.

Whisky (3 cl.)
Dalwhinnie 15 års			

kr. 80,-

Scotch Single Malt Whisky.

Lagavulin 16 års			
Single Islay Malt Whisky.

kr. 85,-

