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VELKOMST - DRINKS PR. GLAS 65,KIRR
3 cl. Hvidvin
1 cl. Rosés Blackcurrant

K IRR ROYAL
3 cl. Champagne
1 cl. Rosés Blackcurrant

GRAND LIMONE
2 cl. Grand Marnier
Sweppes Lemon
Pyntet med 1 skive citron

APEROL SPRIT
3 cl. Mousserende
2 cl. Aperol
1 cl. Danskvand
Pyntet med 1 skive appelsin

SUNDOWNER
1 cl. Brombærlikør
Toppes med kold rødvin

HYLDEBLOMST
1 cl. Hyldeblomst
Toppes med kold hvidvin

G IN HASS
3 cl. Gin
2 cl. Mango-sirup
1 cl. Lemon sodavand
Pyntet med 1 skive lime

TEQUIL A SUNRISE
3 cl. Tequila
1 cl. Grenadine
Appelsinjuice
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CHAMPAGNE/MOUSSERENDE

1/1 FLASKE

B R UT DE CH AR VIS B L ACK
Pa u l Del an e , Bo urgogn e, Frankrig

260,-

Duften er meget charmerende med tydelige fornemmelser af gule æbler og ristet brød. Vinen fremstår
dejlig fyldig og sprød med en nærmest opløftende frisk syre.

N I T U S CAVA S EM I SE CCO
Ni t u s Cav a, Pe ne dès, Spanien

220, -

Sødmefyldt duft med meget diskrete toner af blomster og æbler. Smagen er behagelig lang med god
balance mellem sødme og syre

CHAMPAGNE LANCELOT ROYER, GRAND CRU CUVEE DES CHEVALIERS
Earl Champagne P. Lancelot Royer, Champagne, Frankrig
En fin champagne med en duft af hasselnød, æble, brioche, pære, fersken og tørrede blomster. Smagen er
bred og fyldig med en høj syre og lette toner af vanilje, kanel og brioche i eftersmagen.

630,-
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HVIDVINE

1/1 FLASKE

H U S E T ’ S H V I DV IN
V I L L A DI MA R E CATARAT TO/ CHARDINNAY, I.G .T.
M G M Mo n do d e l Vin o, Sicilien, It alien

225 , -

Lys gylden farve. Indbydende duft af tropisk frugt og let ristet toast. Smagen er frisk og fyldig med et
nuanceret spil af vanilje, urter og ananas. Meget aromatisk og koncentreret vin.

TOR M A R ES CA CHARDONNAY CL ASSIC, IG T
To r m a re s c a, Pugl ia, It alien

29 5 ,-

Frugtig aroma med hint af æbler og skaller af citrusfrugt, let blomstret med noter af akacieblomster og
havtorn. Fyldig på tungen og meget afbalanceret med lette præg af balsamico.

VILLA ANTINORI BIANCO, IGT
Villa Antinori, Toscana, Italien

395,-

Frugtig og blomstrende og imponerer med megen finesse og elegance med noter af bananer,
ananas, hvide blomster og kandiseret frugt - mineralske strejf i finish og eftersmag.

PIENO SUD BIANCO
MGM Mondo del Vino, Sicilien, Italien

225,-

Let frugtrig stil med en duft og smag af pærer og lyse eksotiske frugter.

RESERVE SPECIALE SAUVIGNON BLANC
Gérard Bertrand, Sydfrankrig

300,-

Duften har tydelige toner af citrus, lime og mineraler.
Smagen har en flot mineralitet og en behagelig frugt, der afbalanceres af en let syre.

SCOTTO CHARDONNAY
Scotto Family Wines, Californien

290,-

Meget aromatisk duft med masser af tropisk frugt, tilsat en svag tone af æbler. Smagen har en
flot balance mellem friskhed og fedme.

MEYER-FONNEÉ PINOT GRIS
Felix Meyer, Alsace, Frankrig

325,-

Perfekt sødme, der leder tankerne hen på modne druer, gule pærer og melon.

POUILLY VINZELLES
Joseph Drouhin, Bourgogne, Frankrig
Vidunderlig duft af både hvide blomster og fersken. Smagen er utrolig intens,
hvor noter af mandel, hasselnød og kanel flot komplimenterer de klassiske Chardonnay-toner.

400,-
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ROSÈVINE

1/1 FLASKE

H U S E T ’ S R OS ÈVIN
C A S T I LLO DE JU M ILL A
Bo d e g a s Bl e da, Jumilla, Spanien

225 ,-

Ukompliceret og frisk med en karakteristisk duft af frisk frugt, jordbær og hindbær. Smagen er livlig og
frisk med flot balance.

D È CO RE R OS È
Pro d u c te u rs Pl ai mont , Sydf ran krig

225 , -

Indsmigrende duft med noter af hindbær og brombær og nuancer af tropisk frugt og grapefrugt.
Cabernet Sauvignon-druen skinner tydeligt igennem med det typiske hint af solbær. En meget forfriskende,
sommerlig og fyldig rosé med en lækker sødmefuld eftersmag af jordbær.

RØDVINE
H U S E T ’ S R Ø DV IN
VILLA DI MARE ROSSO
Qwine, Terre Siciliane, Italien

225,-

Fyrrig siciliansk rødvin med en dejlig og krydret aroma i glasset. Modne, røde frugter.

ERRAZURIZ ESTATE CABERNET SAUVIGNON
Vina Errazuriz, Central Valley, Chile

225,-

Rubinrød farve. Herlig duft af kaffe, solbær, krydderier og et strejf af mynte. Dejlig fyldig og rund smag med
masser af modne bær.

QUARTERBACK
De Lisio Wines, McLaren Vale, Australien

375,-

Duften har tydelige toner af lakrids, mørk chokolade, modne bær og krydderier.
Dette går igen i den imødekommende og direkte smag, der munder ud i en nuanceret eftersmag.

SCOTTO OLD VINE ZINFANDEL
Scotto Family Wines, Californien

260,-

Duften har toner af mørke bær og peber. Smagen er fyldt med røde frugter, mørk chokolade og urter.

FLEURIE, CRU BEAUJOLAIS
Joseph Drouhin, Bourgogne, Frankrig

435,-

Charmerende med en fortryllende duft af blomster og lyse bær. Masser af friske bær i smagen.

COTES DU RHONE VILLAGE, VALRÉAS
Domaine du Seminaire, Rhône, Frankrig
Duften har toner af modne hindbær, boysenbær, krydderier og mineraler samt lette toner af lakrids.
Smagen er fyldig men med en god syre, som bringer balance i vinen og fremhæver den umiddelbare frugt.

260,-
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RØDVINE

1/1 FLASKE

N E PR I CA N EGR OA M A RO CL A SSIC , IG T
To r m a re s c a, Pugl ia, It alien

29 5 ,-

Flot, rubinrød farve i glasset med en aroma af kirsebær og marmelade sammen med noter af violer
og anisette. Bløde og elegante tanniner balanceret med en behagelig friskhed og sprødhed.

PÉ PP O LI CH I ANTI CL ASSICO, D.O.C.G .
Te n u t a Pè ppo l i , Toscan a, It alien

39 5 ,-

Pèppoli har intense noter af rød frugt, kirsebær og jordbær, velafbalanceret med blomsterundertoner
af hunderose. Delikate antydninger af krydderier, aromatiske urter og noter af lys ristning fuldender billedet.
På ganen er den levende og frisk med bløde tanniner og en finish, der bringer de aromatiske noter tilbage.

P OJ E G A R I PAS S O, CL ASSICO SUPERIORE
Gue r r i eri -Ri zzard i, Ven et o, It alien

370,-

Flot granatrød farve. Intens, bæragtig drueduft, der følges op af en karakterrig og frugtintens tør smag.

R I Z Z A RD I 3 CR U A M A RO NE, CL ASSICO
Gue r r i eri -Ri zzard i, Ven et o, It alien

475 , -

Duften har tydelige toner af lakrids, mørk chokolade, modne bær og krydderier.
Duften er fyldt med nuancer af kirsebær, rosiner, svesker og krydderier, tilsat lette noter af fad.
Smagen er fyldig og tæt med masser af intensitet og den for Amarone så karakteristiske diskrete sødme.

DESSERTVINE
MOSCATO D’ASTI
Fiocco di Vite, Piemonte, Italien

235,-

Let mousserende og sødmefyldt med umiddelbare noter af ananas, ferskner, mandariner og abrikoser i smagen.

BRACHETTO D’ACQUI
Fiocco di Vite, Piemonte, Italien
Brachetto-druen er en af de lidt mindre kendte druer, som kommer fra Piemonte.
Den er eminent i produktionen af meget aromatiske, sødmefulde rødvine med noter af blomster og frugt.
Sådan er Brachetto d’Acqui, hvor du vil kunne finde strejf af rabarber og jordbær.

260,-
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PORTVINE
G R A H AM’S FI N E TAWNY PORT
W. & J. Grah am’s & Co., Duro, Port uga l

1/1 FLASKE
345 , -

Læderbrun farve. Behagelig sød duft med lidt brun farin og rosin over sig.
Smagen er blød med rosin og chokolade.

G R A H AM’S 10 Y EA RS O LD TAWNY
W. & J. Grah am’s & Co., Duro, Port uga l
Et let brunligt skær i kanten. Duften har nuancer af tørrede figner, krydderurter og mørk chokolade.
Smagen er afrundet men stadig med en lille smule tannin.

470,-
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3 cl.

SPIRITUS

9 5, -

GI N

LE GIN CA LVADOS FINISH, CHRIST IAN DROUIN
Spændende og forførende gin. Den er utrolig kompleks og leger ligefrem med dine sanser. Lavet på basis af cider, der er lavet
af mange forskellige æblesorter. Der er tale om en Superpremium gin med stor finesse, elegance og blødhed.

OL D GRIFU GIN M ATURED 42%, SILVO CARTA, SARDINIEN
Old Grifu er lagret på 100 år gamle kastanjefade, der tidligere har været brugt til at modne husets Vernaccia-vine. Det unikke ved disse
fade er, at de ikke afgiver nogen tanniner. Det giver en gin, som er utrolig cremet, blød, rund, olieret og elegant.

ROM

CA R TAV IO X .O. 18 YE ARS OLD 40%, CARTAVIO RUM, PERU
Sofistikeret duft med noter af tørret frugt, vanilje og chokolade. I smagen opleves blandt andet karamel, honning, vanilje,
appelsinskal og nødder. Sødmefuld, vidunderlig delikat og med en helt utrolig fylde.

ST. LUCIA RUM 1931, 4th EDIT ION 43%, CARIBIEN
En unik jubilæumsrom produceret i forbindelse med St. Lucias 83 år for romproduktion. Dele af blendet er Agricolerom lavet på
sukkerør og destilleret på St. Lucias John Dore pot still. Denne del af rommen tilfører resten af mellasseblended fylde og stor kompleksitet.
Blend af rom fra årene 1999 – 2004, som er lagret på amerikansk eg og brugte portvinsfade.

WH I S K Y

M ACKMYRA SVENSK EG 46,1%, SVERIG E
Svensk Eg har en krydret karakter med noter af sandeltræ, tørrede enebær, sort peber og toasted eg. Disse krydrede noter understøttes
af frugtede toner af vanilje og toffee. Whiskyen lagrer på egefade fremstillet af eg fra hundrede år gamle svenske træer.

GLENFARCL AS 15 YEARS OLD, SCOTCH WHISK Y
Gylden ravfarve. Duft af abrikos, butterscotch, karamel, sød malt og den fineste søde røg. Smagen er kompleks med nuancer af
sødmefuld sherry, sød malt, appelsin og tørrede abrikoser. Eftersmagen er cremet med lange, fyldige sherrytoner og den fineste delikate
søde røg.kansk eg og brugte portvinsfade.

CO GN AC

TE SSE RON LOT NO 90, COG NAC TESSERON
Frisk, ren, elegant og livlig cognac, Rig og kompleks, lavet på Ugni Blanc hvidvinsdruer fra Grande Champagne, Petite Champagne og
Fine Bois. Gylden farve. Duft af friske pærer, tørret frugt, nødder og mandler, der følges op af en kraftig og fyldig smag.

DANIE L B OUJU NO 5 CARAFFEL, COG NAC
Lette toner af skovbund, citrus og friske druer. Dejlig lang og rund, letkrydret smag, der efterlader et friskt og nuancerigt indtryk.

C A LVA DO S

19 8 7 DROUIN PAYS D’ AUG E, CHRIST IAN DROUIN, CALVADOS
Duften er rig og rund med noter af tørrede frugter og kandiserede svesker og kirsebær. Smagen er flot og kraftig med bløde tanniner.

R ÉS ERV E DE FIEFS 4 0 %, CHRIST IAN DROUIN, CALVADOS
Réserve de Fiefs er fra Pays d’Auge og dermed destilleret to gange. Den er lavet på æbler og er lagret tre til fem år på fad. Indsmigrende
noter af frugter og blomster, tilsat et strejf af fad.
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SPIRITUS
3 cl. 55,Sort renault
Grand marnier
Contreu
Baileys

3 c l. S N A P S 4 5 , Rød Aalborg
Brøndum
Jubilæum

3 c l. A LM . S PI R I T U S 5 5 , Gordons gin
Barccardi
Mørk rom
Smirnoff vodka
Pernod
Teguila
Whisky scotch

