
Der taget forbehold for ændringer. Allergier ? Spørg venligst tjeneren

CHAMPAGNE & BOBLER

HVIDVIN

Gl.	 ½	fl.	 Fl.
180,- 495,- 895,-

85,-  395,-

85,-  395,-

85,-  395,-

85,-    395,-

90,- 245,- 445,-

95,-  465,-

  625,-

 345,- 645,-

  715,-

  1195,-

FRANKRIG
CHAMPAGNE

Nicolas	Feuilatte
Superelegant og lækker Champagne med klassiske 
Champagne-noter af toast, sprøde, grønne æbler og citrus

MOUSSERENDE
Caprice	de	Lune	Rosé,	Beaujolais
Elegant og dejlig frugtagtig mousserende rosévin med en let behagelig 
sødme

SPANIEN
Codorníu,	Ecologica	-	Cava	Brut
Økologisk og lækker Cava med et særdeles ungdommeligt, friskt og 
elegant

ITALIEN
Tre	Donne,	Moscato	d`Asti	Donna	Blu	DOCG,	Frizzante		                                               
En let elegance, som er sød med tropiske smagsnoter og fine bobler

TYSKLAND
Riffel,	Traubensaft,	Secco,	alkoholfri
Frugtig og sprudlende

FRANKRIG
BOURGOGNE
Maison	Louis	Jadot,	Mâcon-Villages	-	Grange	Magnien
Tør og let drikkelig Bourgogne-hvidvin med skøn frugtig og floral næse. 
Nydes gerne iskold som en henrivende ledsager til fed fisk, skaldyr og 
salte sager
 

Château	des	Jacques,	Clos	de	Loyse
Klassisk Bourgogne som på fornem vis udtrykker finesse og elegance.
Rank og mineralsk med en intens og blomsterrig bouquet og en fin 
sprød syre

Domaine	Bernollin,	Montagny	1.	Cru	-	Les	Coères	
Ganske charmerende, frisk og frugtig og ideel som aperitif, 
til fisk og skaldyr og til at nyde i sig selv

Maison	Louis	Jadot,	Chablis	-	Cellier	du	Valvan 
Smuk, delikat og ultraelegant Chablis i lys, gylden forklædning. 
En meget frisk hvidvin med mineralsk præg og et perfekt valg til østers 
og hvid fisk

Domaine	de	l’Enclos,	Chablis	1.	Cru	-	Vau	de	Vey	
Indtagende Chablis med noter af Granny Smith-æbler og hvide blomster, 
samt friske underliggende mineralske påmindelser

Domaine	Prieur-Brunet,	Meursault	-	Les	Forges 
Forrygende Chardonnay, der byder på den indsmigrende, cremede 
fylde, som har gjort Meursault-appellationen så verdensberømt
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ROHNE
Boutinot,	La	Fleur	Solitaire	-	Côtes	du	Rhône	Blanc 
Overdådig hvid Rhône med helt særegen stil. 
Delikat vin med komplekse aromaer af honning, citroncreme og florale 
anstrøg

ALSACE
Famille	Hugel,	Riesling	–	Classic
Frisk, sprød og aristokratisk Riesling med den klassiske bouquet af 
grønne æbler, ferskner og citrus

Famille	Hugel,	Pinot	Gris	–	Classic
Frisk og elegant tør smag af modne frugter, såsom abrikos og 
blommer og et anstrøg af honning

BORDEAUX
Château	La	Garde	Blanc
Tør og elegant og har Sauvignon Blanc-druens bedste egenskaber 
med friskhed, stikkelsbær, melon og lime i smagen

LOIRE
Sancerre,	les	Baronnes
Elegant, harmonisk og kraftfuld Sancerre, der byder på citrus og lime, 
grønne æbler og afdæmpede eksotiske frugter, med en fin
underliggende mineralsk tørhed 

GASCOGNE                                               
Domaine	Horgelus,	Colombard-Sauvignon,	Gascogne	
Sprød, frisk og lækker vin, som med sine noter af hvide blomster og 
eksotiske frugter og en frisk syre passer perfekt til fisk, skaldyr eller som 
aperitif

TYSKLAND
Weingut	Nik	Weis,	Urban	Riesling
Indsmigrende nydelse i skøn harmoni mellem frugtsyre og sødme

Riffel,	Riesling	Trocken
Tør, charmerende og ukompliceret vin med eminent friskhed, en 
underliggende mineralitet og mundvandsfremkaldende syre

ITALIEN
Tommasi,	Vigneto	le	Rosse	-	Pinot	Grigio
Fyldig hvidvin med fine noter af grønt æble, citrus og tropiske frugter i 
bouqueten og en ren, frisk og sprød eftersmag

Vignaioli	Contrà	Soarda,	Vespaiolo
Forfriskende vin med en blomsterrig og eksotisk bouquet, med grape- 
og citrus-påmindelser

VINKORT
HVIDVIN
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SPANIEN
Melea,	Verdejo/Sauvignon	Blanc,	Vina	de	la	Tierra	de	Castilla	
Dejlig økologisk vin med en frisk og elegant bouquet af citrus og hvide 
frugter. Masser af frugt og en dejlig lang og behagelig eftersmag

NEW ZEALAND
Cloudy	Bay,	Sauvignon	Blanc	  
KONGEN af Sauvignon Blanc. Ikonisk vin med intenst udtryk af stikkelsbær, 
mandariner og ananas - en absolut højaromatisk vin med ekstrem power 
og saftighed

USA
Stone	Barn,	Chardonnay 
Charmerende og sprød Chardonnay med frisk bouquet og smag af 
ananas, grønne æbler og citrus

Chateau	Ste.	Michelle,	Riesling	 
Meget elegant Riesling med en indtagende duft af frugt med fine nuancer 
af mineraler

Merf	–	Chardonnay   
Fyldig og velafbalanceret Chardonnay. 
Den imødekommende duft byder på æbler, pærer og diskrete tropiske 
frugter

FRANKRIG
La	Petite	Laurette	du	Midi
KÆMPE hit. Elegant og superfrisk med en dejlig rund eftersmag
                                             

Château	d’Esclans,	Whispering	Angel 
Whispering Angel er en silkeagtig sommerdrøm og kendt som verdens 
mest populære rosé. Frisk, floral og crémet rosé med den reneste smag 
af friske hindbær og lyse kirsebær

Château	Sainte	Marguerite,	Fantastique	Rosé,	Cru	Classé 
Storhed i flydende form - Cuvée Fantastique lever til fulde op til sit navn.
Delikat i smagen med citrusfrugter, fersken og hindbær, og en olieret, 
silkeblød viskositet

ITALIEN
Tommasi,	Chiaretto	Bardolino	Granara
Smuk, fyldig, aromatisk og halvtør rosé fra legendariske Tommasi

USA
Stone	Barn,	Sweet	Zinfandel
Fremragende amerikansk frugtbombe med friske aromaer af jordbær, 
kirsebær og vandmelon

VINKORT
HVIDVIN

ROSÉ
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FRANKRIG
BOURGOGNE
Maison	Louis	Jadot,	Combe	aux	Jacques	
Usædvanlig flot Beaujolais. Delikate noter af hindbær med en behagelig 
og afstemt eftersmag

Château	des	Jacques,	Morgon 
Flot mørk vin med aromaer af valnød og små røde bær, krydrede 
smagsnoter og silkebløde tanniner

Domaine	Bernollin,	Bourgogne	Rouge	-	Les	Corbaisons	
Smuk, kompleks og harmonisk vin med masser af sprødhed og frugtkarakter. 
I bouqueten er den dyb, intens og fuld af mørke, røde bær

Domaine	Livera,	Fixin 
Forfinet og elegant Fixin. 
Denne karakter skyldes udelukkende de lette jordbundstyper vinstokkene 
har vokset i

BORDEAUX	
Château	du	Vieux	Guinot	-	Grand	Cru 
Vinen har en fantastisk bouquet af røde frugter, kirsebær og fornemmes 
en anelse ”toasted”

Château	Fontarney 
Granatrød rødvin fuld af saft og kraft. Skøn åben bouquet med noter af 
solbær og sort peber og en kraftfuld, saltrig smag, der giver et ekstra pift 
til rødt kød

Château	Calon	Ségur,	Le	Marquis	de	Calon	Ségur  
Flot og klassisk fra et af kendte slotte i Bordeaux. Noter af blåbær, brombær, 
tobak og med et strejf af krydderier og fine udblødte tanniner, der giver 
vinen elegance

LOIRE
Henri	Bourgeois,	Sancerre	Rouge	-	Les	Baronnes
Les Baronnes besidder alle Pinot Noir-druens dyder med fine og sarte 
røde bær og en rank og strukturerende tannin

RHONE
Domaine	Roche-Audran,	Nature
Dyb, kompleks og skøn naturvin med noter af røde bær i både duft og 
smag og en rank, retningsgivende tannin

VINKORT
RØDVIN
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ITALIEN
Boira	Sangiovese,	Marche  
Fyldig og elegant økologisk vin med skønne noter af kirsebær og hindbær. 
Vinen er medium fyldig i elegant balance mellem frugt og udblødte tanniner

Tommasi,	Ripasso	Valpolicella	Classico	Superiore 
Fyldig, moden og varm i smagen med duft af kirsebærsten og et lifligt 
strejf af mandel i eftersmagen

Marziano	Abbona,	Barolo	-	La	Pieve	
Abbonas Barolo er en af grundene til at Barolovine er så populære! 
Næsen er typisk Nebbiolo med roser, violer og rød frugt

Verbena,	Brunello	di	Montalcino 
Grandiøs, klassisk, intens og dyb Brunello di Montalcino med 
fløjlsbløde tanniner og dejlige aromaer af sort frugt, espressokaffe, krydderi 
og tobak

Tommasi,	Amarone	della	Valpolicella	Classico	
Tør og kraftig Amarone med en blød og let behagelig bitter eftersmag. 
En fortrinlig vin, der besidder alle Amaronens klassiske dyder

SPANIEN
Raimat	Clamor	Negre 
Flot spansk rødvin og et perfekt eksempel på vin, der udtrykker lækker 
moden, mørk frugt og raffineret af lidt tobak og mørk chokolade

Viña	Pomal,	Reserva 
Elegant Reserva fra Rioja med markant bouquet domineret af krydrede 
nuancer af tobak, lakrids og vanille. Rund og god fyldig smag med elegant 
og lang finish

Peter	Sisseck,	PSI	
Intens og velsmagende med en friskhed som giver vinen en behagelig kant

Peter	Sisseck,	Flor	de	Pingus	   
Dyb, næsten sort i farven. God sødme og duft med toner af solbær, 
lakrids, cigaræske og egetræ. Smagen er fyldig og intens med stor balance

USA
Brazin,	Zinfandel
Amerikansk Zinfandel når den er flottest. Mørk farve og intens næse af 
krydderier og kaffe

New Zealand
Clos	Henri,	Petit	Clos	-	Pinot	Noir
Elegant afbalanceret vin med god syre, afrundede tanniner og florale 
noter af lavendel og skønne røde bær i bouqueten

VINKORT
RØDVIN
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VINKORT

Dessertvin

Avec & spiritus

Gl.	 ½	fl.	 Fl.
80,- 395,-

140,- 685,- 

75,- 355,-

100,- 495,-

  
  

FRANKRIG
M.	Chapoutier,	Banyuls  
Kraftfuld dessert/apéritifvin med en sødmefuld, ”fed” og frisk smag

TYSKLAND
Weingut	Nik	Weis,	Goldtröpfchen,	Auslese	Black	Label  
Koncentreret med påmindelser om rosiner og tørrede abrikoser

PORTUGAL
Warre’s,	Otima	10	year	Tawny   
Guldvinder fra portvinspioneren Warre’s. 
Flot bouquet af moden frugt med en dejlig delikat og blød smag

Warre’s,	Otima	Colheita   
Kraftfuld, cremet smag med påmindelser om figner, rosiner og vanille. 
Lang, rank og forfriskende eftersmag

Cognac, Grappa & Likør  3 cl

Leopold	Gourmel	6	 	 	 75,-
Mery-Melrose	Organic	VSOP	 85,-
Remy	Martin	XO	 	 	 225,-
Grappa	Ca’	Florian	 	 	 115,-
Grappa	Fiorato	 	 	 115,-
Cointreau	 	 	 	 55,-
Baileys	 	 	 	 55,-
Kahlua    55,-

Rom

Gosling	Black	 	 	 55,-
Havana	Club	Blanco	 	 55,-
Plantation	 	 	 	 135,-
Zacapa	23	 	 	 	 145,-

Vodka

Ketel	One	 	 	 	 65,-
Stolichnaya	 	 	 	 55,-

Whisky & Bourbon   3 cl

Jack	Daniels	 	 	 	 55,-
Tullamore	 	 	 	 55,-
Crown	Royal	 	 	 	 55,-
Dalmore	15	års	 	 	 155,-
Laphroaig	10	års	 	 	 95,-

Gin

Bombay	 	 	 	 55,-
Geranium	 	 	 	 75,-
Hendricks	 	 	 	 85,-
Malfy	Rosa	 	 	 	 85,-
Mare	Mediterranean	 	 95,-

Diverse

Aperol		 	 	 	 55,-
Martini	 	 	 	 55,-
Dolin	Rouge	 	 	 	 55,-
Lillet	Blanc	 	 	 	 65,-
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LIDT AT STARTE MED

SPRITZ

Aperol                                                                   
Aperol, Prosecco, Danskvand, Dehydreret appelsin

85,-

Hugo                                                                       
Hyldeblomst, Prosecco, Danskvand, Mynte, Lime

85,-

Limoncello                                                                                                   
Limoncello, Lillet Blanc, Prosecco, Citronsaft, Citron

85,-

Suze                                                                                 

Suze de Gentiane, Prosecco, Danskvand, Appelsin
85,-

A	M	Spritz
Bombay Gin, Craft Rhubarb, Lemon, Limesaft

85,-

The Usual
Geranium, Fever Tree Mediteranian, Basilikum

95,-

Malfy Gin Rosa                                                                           
Fever Tree Raspberry & Rhubarb, Blodappelsin

85,-

Hendricks                                                                                                                   
Fever Tree Mediteranian, Agurk

95,-

Gin Mare                                                                                   
Fever Tree Mediteranian, Rosmarin

105,-

Paloma
Calle 23 Tequila, Limesaft, Three Cent Grape, Blodappelsin

85,-

Balon 43
Licor 43, Danskvand, limesaft

85,-

Mister Cap Driver
Ahornsirup, Limesaft, Appelsinjuce, Danskvand

65,-

LONGDRINKS


