
                                                                                                                       pr. glas       pr. flaske

Le Semillon                                                                                                           kr. 89 ,-    kr. 345,-
Chateau moulin caresse, Cótes de montravel, Frankrig
Sød, elegang & blød med en behagelig syre

10 års Tawny Port                                                                                           kr. 89 ,-     kr. 489,- 
Fonseca Guimaraens, Douro, Portugal 
Fyldig, rig og stadig frugtfuld med tanninsk bid og noter af rød frugt, nødder og marmelade.

DESSERTVIN

ISVIN 

Valpolicella Superiore                                                                                                                   kr. 475,- 
La Casa di Roberta, Veneto, Italien 
Saftig og frisk med runde tanniner og en frugfuld ligefremhed.

Réserve d’Angludet                                                                                                                          kr. 795,- 
Château d’Angludet, Bordeaux, Frankrig 
Druerne er Cabernet Sauvignon, Merlot og Petit Verdot, der tilsammen leverer en fyldig, 
elegant rødvin med typisk Bordeaux karakter.

Serra                                                                                                                                                   kr. 529,- 
Piemonte, Barbera D'alba, Italien 
Frisk & delikat rødvin, med et strejf af harmoniske tanniner 

Lilliano                                                                                                                                                        kr. 495,- 
Chanti Classic, Toscana, Italien
Saftig & blød med friske tanniner samt noter af modne bær

Arzuaga                                                                                                                                              kr. 595,- 
Ribera del Duero, Spanien 
En mørk tæt, saftig rødvin med frugtige mørke noter  

Esprit D'argiles                                                                                                                                        kr. 745,- 
Domaine la collieve, Rhöne, Frankrig
En herlig moden duft af mørkerøde bær og krydderurter som anis og lavendel. I munden 
fremtræder vinen med masser af saftig og sødmefuld frugt.
 
Cairanne Vieilles Vignes                                                                                                                      kr. 575,- 
Domaine Brusset, Rhöne, Frankrig
Kraftfuld & robust vin med noter af bær, vanilje & peber

RØDVIN
                                                                                                                     pr. glas      pr. flaske

Cydonia                                                                                                           kr.138 ,-      kr. 836,- 
Dansk kvædevin 
Sødmefuld & delikat med smag af kvæde  

Malus                                                                                                               kr.124 ,-     kr. 744,- 
Dansk Æblevin
Fyldig & rig på smag af danske æbler



HVIDVIN
Fritz Haag                                                                                                                                         kr. 595,-
Riesling, Mosel, Tyskland
En rank og stålsat vin med fine toner af citrus, lyse blomster & en 
frugtig eftersmag.

Chablis                                                                                                                                                        kr. 655,- 
Billaud Simon, Bourgogne, Frankrig
En fin eksponent for området med duft af citron & grønne æbler. 

La Galope                                                                                                                                                   kr. 399,-
Sauvignon, Cotes de Gascogne, Frankrig
Frugtig, aramatisk og frisk med noter af hyldeblomst & citrus 

Pinot Blanc Pensee                                                                                                                         kr. 475,-
Pinot Blanc, Domaine Amélie & Charles Sparr, Frankrig
Frugtig & let pinot blanc fra det skønne Alsace distrikt

Grand Cru Rosacker                                                                                                                       kr. 465,-
Hunawihr, Riesling, Frankrig
Frugtig & fyldig, samt elegant med noter af citrus & fersken

Sebastiani                                                                                                                                                   kr. 405,-
Chardonnay, Californien, USA 
Noter af solmoden abrikos & fersken afsluttes med en sprødhed & syre

Rustenberg                                                                                                                                                 kr. 495,-
Chardonnay, Rustenberg, Sydafrika 
Fyldig, rank & frugtig med noter af marcipan og citrus

                                                                                                                            pr. glas    pr. flaske

Ribes Ruby                                                                                                                         kr. 75 ,-  kr. 815 ,-
Dansk solbærvin 

Pyrus Communis                                                                                                               kr. 85,-  kr. 875,-      
Dansk pære avec 

AVEC

 
Van Nahmen, Fruit secco Æble-Kirsebær                                                                                       349 kr. ,-
Friske noter af æble & kirsebær med dejlige mousserende bobler

Van Nahmen, Fruit secco Æble-Kvæde                                                                                       395 kr. ,- 
Saftige modne æbler, citronskal & kandiseret ingefær

Van Nahmen, Rabarber nektar                                                                                                        245 kr. ,-
Intense & dejlige noter af rabarber med et hint af friskhed

Van Nahmen, Pinot Noir                                                                                                                        355 kr. ,-                                                                                                                                              
Dejlig frugtig med noter af skovbær, tranebær & rabarber 

Van Nahmen, Blåbær                                                                                                                      425 kr. ,-
Rig på blåbærsmag, hvor duften af grannåle samt skovbund kan fornemmes
                                                                                                                                                 

ALKOKOLFRI VIN



0,3 l.             0,4 l.             0,5 l.

Fadøl                                                                                                              kr. 46,-       kr. 54,-      kr. 64,-

Fadøl IPA                                                                                                      kr. 50,-       kr. 64,-      kr. 74,-

Flaskeøl                                                                                                         kr. 45 ,-       

ØL

 
Sodavand (0,25 l.)                                                                                                                               kr. 33,-
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, Lemon, Tonic, Ginger Ale

Vand med brus (0,3 l.)                                                                                                                       kr. 33,- 
Ramlösa med brus, Ramlösa med brus og smag af citrus

Økologisk saft fra Bie's bryggeriet (o,25 l.)                                                                                       kr. 42,-
Hyldeblomst, solbær,  rabarber, æble-ingefær

Juice (o,25 l.)                                                                                                                                                  kr. 28,-                                   
Æblejuice, appelsinjuice

Mælk (0,25 l.)                                                                                                                                       kr. 28,-

Isvand                                                                                                                                                    kr. 25,-

ALKOKOLFRI

pr. glas        pr. flaske

Crémant de Bourgogne Brut                                                                                      kr. 89 ,-     kr. 515,-
Vitteaut-Alberti, Bourgogne, Frankrig
Flot fyldig og tør Crémant lavet i afrundet frugtig stil med flot dybde og rigdom.

Champagne Reserve 4 Cepages Brut                                                                            kr. 198 ,-    kr. 945,-
Robert Barbichon, Champagne, Frankrig
Bred og frisk med cremet fornemmelse, noter af gule frugter og en imponerende 
længde på boblerne.

Pol Roger Brut                                                                                                                                 kr. 1584,-
Pol Roger, Champagne, Frankrig
Cremet og harmonisk med noter af hvide og gule frugter 

BOBLER

ROSÉVIN
         pr. flaske

Primavera Rosato di Sangiovese                                                                                                  kr. 330,- 
Poggio al Sole, Toscana, Italien 
Frugtig, saftig og elegant med fin og nærmest vibrerende syre.

Chateau Montaud                                                                                                                                    kr. 385,-
Domaine F. Ravel, Provence, Italien
Dejlig let, frugtig & elegant med tilpas syre

Miraval                                                                                                                                                        kr. 595,-
Cháteau Miraval, Cotes de Provence, Italien
Sommeren indkapslet med tør og krydreret eftersmag



DRIKKEKORT

Vine og alkoholfrie drikke bliver afstemt efter de serveringer
der bestilles. Priserne er kalkuleret efter at der skænkes et
glas og derefter en efterskænkning, således at I kan nyde 1½

glas til hver ret.
 

Vinmenu
2 retter kr. 265,-
3 retter kr. 365,-

 
Alkoholfri drikkevare menu

2 retter kr. 165,-
3 retter kr. 225,-

 
 
 

BEVERAGES


