DRIKKEVARER
BEER - BIER ........................................................................................................................... 230CL.

50CL.

75 CL.

Fadøl Royal (Begrænset periode: fra uge 27-31).......................................................................... 35,-

47,-

57,-

Fadøl Royal classic....................................................................................................................... 42,-

54,-

64,-

Royal X-mas (Begrænset perioder)............................................................................................... 42,-

54,-

64,-

- Faxe Kondi - Dansk vand, Æblejuice......................................................................................... 30,-

42,-

52,-

Kildevand 50 cl...................................................................................................................................

28,-

VAND
Pepsi - Pepsi Max - Miranda

1 kande vand med is og citron............................................................................................................		28,Økologiske safter: Hyldeblomst. Solbær/Æble. Appelsin............................................................ 28,KAFFE - THE
The - Kaffe................................................................................................................................... 21,Kande kaffe (5-6 kopper)............................................................................................................ 89,Irish Coffee.................................................................................................................................. 57,-

HVIDVIN

RØDVIN

HUSETS HVIDVIN - POCO SUENO, CHARDONNAY, CHILE
Vinen er en moderne oversøisk vin, intens gylden farve, en ren aromatisk bouquet med nuancer af abrikos og ananas.
Vinen har bevaret sin frugt og friskhed, da vinen udelukkende har lagret på rustfrie ståltanke - ingen fadlagring.
Smagen er tør, elegant og meget kompleks i en vin i sin prisklasse. Den fine frugtsyre i vinen er i perfekt balance med
ananas, lime smagen, der i eftersmagen understøttes af en let bitter melon smag.
1 GL............................................................................................................................62,37,5 CL.....................................................................................................................102,75 CL........................................................................................................................196,-

HUSETS RØDVIN - POCO SUENO, CABERNET SAUVIGNON, CHILE
Vinen er skabt af af winemakeren Bennoit Fitte. Benoit er fransk og har fået sin uddannelse som ønolog i Frankrig
De mere frie forhold med hensyn til vin fik ham til at flytte til Chile. Poco Sueño Reserva kommer fra de ældste og
bedste vinmarker og Benoit Fitte yder sit bedste med denne vin. Reservado kvaliteten er desuden specielt udvalgte
kvaliteter som fadlagrer nogle måneder ekstra på franske træfade efter at gæringen er afsluttet.
1 GL............................................................................................................................62,37,5 CL.....................................................................................................................102,75 CL........................................................................................................................196,-

3 WOOLY SHEEP, SAUVIGNON BLANC, NEW ZEALAND
Smagen kan sammenlignes med en Sancerre, den tørre og fyldige smag med lang eftersmag af modne eksotiske frugter
kombineret med friskheden fra lime og grapefrugt. 3 Wooly Shep er velegnet vin til østers, hummer, grillet laks, rejer
og det asiatiske køkken med mild chili, citrongræs m.m.
75 CL. ......................................................................................................................219,STONE PEAK, CHARDONNAY, CENTRAL VALLEY, CALIFORNIEN
Chardonnay-druen er så skøn fordi den kan det hele. Den står for de store, gemmeværdige hvide Bourgogne-vine,
for de kirurgisk, knivskapre Chablis-vine - for Champagne og for voldsomme, fede, fadlagrede oversøiske versioner.
Stone Peak Chardonnay giver et entydigt og perfekt udtryk af Chardonnay den har fået godt med sol og fadlagring - den har den populære stil med fedme og frisk smag af æbler, ananas, passionsfrugt og citrus.
75 CL........................................................................................................................205,RIESLING, BESTHEIM, RAYON DE LUNE, FRANKRIG
De blå flasker er kendetegnet for kvalitet fra de bedste cuvée’er, som er udvalgt af Bestheim, der et af de fineste kooperativer i Alsace. Kooperativet ligger i byen, Bennwihr, i den mellemste del af Alsace tæt ved Colmar. Riesling druen
betragtes af mange som kongen i Alsace og ikke uden grund, når vinen er behandlet omhyggeligt. Riesling druen
kræver en lang vækstsæson for at udvikle sine aroma- og smagsstoffer. Derfor er det vigtigt med et solrigt efterår og at
druerne ikke høstes før end de er helt modne. Det er tilfældet med Rayon de Lune vinene fra Bestheim. Gylden farve,
aromatisk bouquet med en tør, let syrlig smag kombineret med en frugtrigdom som giver vinen en pæn fylde.
75 CL........................................................................................................................224,-

ROSÉVIN
LA PLAYA ROSE, CHILE
Spændende rosevin fra Chile og det ambitiøse vinhus La Playa. Denne rose er produceret 97% på Cabernet
Sauvignon og 3% PetitVerdot og høsten foregår med håndkraft. Efter Vinen er presset modnes mosten nedkølet i 18
timer sammen med skallerne for at få den smukke pink farve. Herefter fjernes skallerne og mosten koldgæres i ca. 25
dage på ståltanke for at få maksimal frugt og aroma. Farven er flot pink med duft af jord/hindbær og masser af frugt
Vinen er frisk med blød “fed” struktur god aroma og halvtør eftersmag.
1 GL............................................................................................................................72,75 CL .......................................................................................................................215,CHÂTEAU DE FESLES - ROSÉ D’ANJOU “LA CHAPELLE” 2016, FRANKRIG
Rosé er stødt men sikkert ved, at bevæge sig væk fra en sommernydelse til en helårsdrik. Og hvorfor skulle
man i øvrigt ikke også kunne nyde den oplagte kombination af hvidvinens forfriskende sprødhed og rødvinens
krop og kompleksitet året rundt. Sikkert er det i hvert fald, at Château de Fesles Rosé d’Anjou ikke behøver
at blive sat i en sæsonmæssig bås, for at fremstå som et yderst charmerende bekendtskab. Vinen er overvejende
fremstillet på den lokale Grolleaudrue, der har et ganske højt syreindhold, iblandet Gamay. Stilen kan bedst
betegnes som off-dry grundet den fint afstemte sødme, der spiller indsmigrende op mod den ranke syre, hvilket
blot gør den anvendelig til alt fra grillede lyse kødretter, over fiskeretter og smagfulde salater, til et
enkelt glas i utide. Off-dry rosé med en fint afstemt sødme og en forfriskende syre. En multianvendelig vin
der gør sig godt i selskab med de fleste retter.
75 CL .......................................................................................................................255,-

BEYERSKLOOF, PINOTAGE, STELLENBOSCH 2015, SYDAFRIKA
Vin fra stokke der er mellem 10 og 20 år gamle og meget flot, rubinrød Pinotage. Stor, opulent frugtrigdom af lilla
blommer og stærke kirsebær kæmper om pladsen med sekundære og tertiære aromaer af kaffe og cedertræ i vinens duft.
Men i smag er det den modne frugt, der dominerer, garneret af fløjlsbløde tanniner, der gør vinen blød og dyb. En
vin der kan gemmes, men som dog er på sit højeste i sin ungdom. Dyb og fløjlsblød vin med volumen og indbydende,
moden frugt. Ungdommelig vin trods sin imponerende fylde. Smagsnoter af blomme og banan.
75 CL........................................................................................................................228,PABLO CLARO, TEMPRANILLO, SPANIEN
Pablo Claro er produceret på organisk dyrkede druer fra Domino de Punctum i Vino de la Tierra Castilla.
Druerne høstes i midten af september. Plukningen af druerne sker om natten for at sikre at druerne ikke begynder
at gære inden de kommer til vinkælderen. Gæringen sker i rustfrie temperaturkontrollerede ståltanke tanke ved 24 –
27 grader. Efter afsluttet gæring filtreres vinen nænsomt inden aftapningen. Vinen har dybrød farve, intens bouquet
af blåbær og hindbær. Smagen er halvtør med en fin balance mellem frugt og tannin. Smagsnuancerne er hndbær,
chokolade og sveske.
75 CL........................................................................................................................278,ROMEO, IGT DELLE VENEZIE, TOMMASI, VENETO, ITALIEN
Vinen har en let kirsebærrød farve, en umiddelbar rustik bouquet hvor knust kirsebærsten er fremherskende indtil
Merlot’s blommeduft tager over. Smagen er frisk og frugtagtig, med masser af blomme, læder og friske syrlige
kirsebær. Vinen har ingen fadlagring, men Merlot druen har afrundet vinen. Vinen bør drikkes indenfor de første par
år og må gerne serveres let afkølet til en god pasta eller til en frokost med masser af grøntsager.
75 CL........................................................................................................................210,LA GARNACHA SALVAJE DEL MONCAYO, ARAGON 2015, SPANIEN
Garnacha Salvaje del Moncayo byder på tobaksnoter og røde vilde bær, med en forfinet underliggende mineralitet.
En charmerende vin, der kan nydes både med og uden et ledsagende måltid. Imødekommende vin der fremstår både
frisk og frugtagtig - en charmerende vin, der kan nydes både med og uden et ledsagende måltid.
75 CL........................................................................................................................224,LA PLAYA ESTATE RESERVE, CHILE
Produceret på 100% Cabernet Sauvignon og har lagret 3 år på store fade og 10 måneder på små franske egetræsfade.
Rund krop, samt en utrolig blød, rund og moden smag som understreges af den fine druesødme i dens lange eftersmag.
75 CL........................................................................................................................228,ALTO SUR MALBEC, FINCA SOPHENIA, ARGENTINA
Malbec- druen regnes for Argentina’s nationaldrue og Finca Sophenia er blandt de bedste producenter af Malbec.
Alto Sur Malbec har en dyb, nærmest violet farve. Bouqueten er intens af modne bær som blåbær, kirsebær og
blommer. Tør og fyldig med dejlige bløde tanniner der underbygger smagen af blomme, kirsebær, chokolade og vanilje.
75 CL........................................................................................................................232,VED KØB AF 1/1 FLASKE VIN MEDFØLGER 1 KANDE VAND MED LIME.

