Hvidvin
Husets hvidvin

Pr. glas kr.

52,-

pr. 1/1 f l. kr.

199,-

Sauvignon Blanc, Chile

Santa Cruz Sauvignon Blanc er en meget spændende, fyldig hvidvin, der har en
dejlig frisk smag, med en ganske let tørhed der passer fint til den danske smag.
Smagen er afrundet, tør og frisk. Vi støtter ”Det Gode Liv” med kr. 5,- pr flaske.

Riesling Johan Klauss

pr. 1/1 f l. kr. 229,-

Mosel - Tyskland

Skråningerne ved Mosel hører til de stejleste i verden, hvilket giver stokkene og
druerne optimal soleksponering. Rieslingdruen har perfekte vækstbetingelser i dette
område. Johan Klauss Riesling er en sprød, velafbalanceret hvidvin med elegant
sødme fra den berømte dal med lang tradition.

Bellemare Chardonnay

pr. 1/1 f l. kr. 239,-

Frankrig

Vinen udmærker sig ved en attraktiv, krystalklar gylden farve og en kraftfuld og
elegant aroma med noter af egetræ og smør. Smagen er lang og behagelig med
vanille og gule stenfrugter i slutningen.

Rosévin
Heritage Rosé

Pr. glas kr. 52,- pr. 1/1 f l. kr. 229,-

Patriarche, Vin de France, Frankrig

Heritage Rosé Vin de France er en herlig rosévin med delikate bær i aromaen.
Smagen er perfekt afbalanceret og aromatisk med en frisk og frugtagtig afslutning.

Fortant Merlot Rosé

pr. 1/1 f l. kr. 249,-

Frankrig

Aromaen er behagelig intens, og indeholder toner af røde frugter og en elegant
sødme. Smagen er fyldig og sød med en dejlig friskhed. Fortant Merlot Rosé er
velegnet til en afslappet lejlighed med venner.

Rødvin
Husets Rødvin
Cabernet Sauvignon, Chile

Pr. glas kr. 52,- pr. 1/1 f l. kr. 199,-

En fremragende fyldig vin med en klar dybrød farve, en dejlig bouquet af friske
solbær samt en dejlig fyldig smag med et let anstrøg af behagelig sødme.
Vi støtter ”Det Gode Liv” med kr. 5,- pr flaske.

Rødvin
Primitivo, Badia Alle Corti

pr. 1/1 f l. kr. 229,-

Puglia, Italien

Denne vin har en intens rubinrød farve. I aromaen fornemmes tjære, lakrids og
røde bær. Smagen er kraftig med god tannin og efterfølges af en saftig og delikat
eftersmag.

Rib Shack Red, “The BBQ Wine”

pr. 1/1 f l. kr. 249,-

Western Cape, Sydafrika

Den originale RIB SHACK RED – en blød og lækker BBQ-vin. Vinen har en
karakteristisk smag, rig på frugt og med undertoner af banan, samt en smule
røg. Den bør drikkes ung hvis man ønsker at bevare så meget som muligt af den
frugtrige smag. Den perfekte vin til grill og BBQ.

Ventoux pr. 1/1 f l. kr. 269,Domaine du Vieux Lazaret, Frankrig

Høsten foretages med håndkraft, og druerne udvælges omhyggeligt inden presning.
Efter lagring i egetræsfade, tappes vinen og flaskelagringen kan begynde. Det er en
flot vin med en elegant smag med blødhed og lang eftersmag.

Mousserende / aperitif
Moscato

219,-

pr. 1/1 f l. kr.

Uvello Dolce, Italien

Denne let perlende vin er lavet på Moscato-druen. Druerne kommer fra over 20 år
gamle vinstokke i dalen mellem floderne Tanaro og Bormida i Piemonte. Farven er
strågul, smagen elegant, med sødme og aroma af muscat.

Cava Bonaval

pr. 1/1 f l. kr.

229,-

Brut, Spanien

Cava Bonaval Brut er en ekstraordinær vellavet og tør Cava. Farven er lys gul med
elegante små bobler. Aromaen er frisk og frugtagtig med en særdeles behagelig
smag.

Baccorosa
Vino Spumante, Piemonte, Italien

pr. 1/1 f l. kr.

249,-

Mousserende rød dessertvin. Vinen har en er medium lys rosa farve og flotte små
bobler. Frugtrig aromatisk sødlig duft af blomster og krydderurter og en behagelig
frisk smag med lækkert sødt og mediumfyldigt præg af modne røde bær og tørrede
aromatiske frugter.

Sodavand
Kildevand
Juice: 1 glas

30,39,-

Frisk rå presset æblemost fra

Hyldeblomstdrik Søbogaard, 25 cl

35,-

Varme drikke
Espresso
Kaffe
Cafe latte.
Cappuccino
Americano
Chai latte
Te

single 15,- /
alm. 26,alm. 38,alm. 40,alm. 30,- / stor 35,-

Vælg mellem: moroccan mint (grøn te), sweetberries (frugt te 0% koffein),
english breakfast (sort te), earl Grey (sort te), morgentau (grøn te), herbs & ginger (urte te)

double 20,/ stor. 29,/ stor 45,/ stor 48,/ refill 10,40,28,-

Varm Cacao med f lødeskum
Iskaffe

40,50,-

Kande kaffe

89,-

Kaffe & kage
Speciel kaffe med kage

69,79,-

med valgfri sirup: karamel, nødde, vanilje

Alle kaffer kan fåes med valgfri sirup: karamel, nødde, vanilje. + 5,-

Snaps

Rød Aalborg, Linieakvavit eller Porse

Spiritus

26,-

Gl. Dansk
Irish Coffee
Rudesheimer kaffe

26,50,50,-

Cognac
Div. spiritus, 2 cl

50,40,-

Kaffe, cognac, kandis og flødeskum

Fadøl
25 cl / 50 cl / 75 cl / 150 cl

Carlsberg Pilsner 4.6%

36,- / 55,- / 75,- / 130,-

Tuborg Classic 4.6%

37,- / 56,- / 76,- / 135,-

Grimbergen Double Ambrée 6.5%

39,- / 58,- / 78,- / 140,-

En harmonisk balance mellem bitterhed og æble.
En smuk lysgylden øl med duft af fyrretræ og hasselnød - næsten som duften af Danmark.

Danmarks første ”Classic” har en ristet smag og en let sødme.
Den lyse farve krones af elfenbensfarvet skum, og duften er frisk.

Belgisk klosterøl med en indledende sødme og en passende bitterhed.
Smagen er blød og rund med en let brændt eftersmag.

Flaskeøl
33 cl / 50 cl

Carlsberg Nordic Gylden Bryg 0.5%

Nordic Gylden Bryg er en klar, alkoholfri pilsnerøl med en fint balanceret smag.
Duften er frisk og mild med noter af aromahumle.

38,-

Erdinger Dunkel Weissbier 5.3%

55,-

Erdinger Hefe Weissbier 5.3%

55,-

En mørk, ufiltreret hvedeøl fra Bayern. Smagen og duften er
frugtig og har noter af sød karamel med et strejf af rug.

Klassisk bayersk weissbier med en frisk og indbydende duft.
Smagen er velbalanceret og frisk med rige frugtige noter.

Sodavand
25 cl / 50 cl / 75 cl

Coca-Cola Classic

36,- / 50,- / 65,-

Coca-Cola ZERO SUGAR

36,- / 50,- / 65,-

Fanta Orange

36,- / 50,- / 65,-

Schweppes Lemon

36,- / 50,- / 65,-

Sprite

36,- / 50,- / 65,-

Coca-Cola smager, som kun en Coca-Cola kan smage.
Sød og fyldig og på samme tid dejlig frisk.

Den originale Coca-Cola-smag er bevaret, men du får den søde,
fyldige og friske smag med nul sukker.

Fanta Orange er en fyldig og lækker appelsinsodavand
med smag af solmodne appelsiner.

Forfriskende og intens med et elegant twist af bitterhed.
Nyd den velafkølet som den er eller som mixer i en eksotisk drink.

Sprite er en krystalklar tørstslukker med en sprudlende
og forfriskende lemon/lime smag.

Vand
50 cl

Ramlösa Original (med brus)

39,-

Ramlösa Citrus (med brus)

39,-

Ramlösa får sin gode smag af mineraler og salte fra skånske enge og
har i over 300 år været en tørstslukker direkte fra naturen.

Ramlösa får sin gode smag dels fra mineraler og salte fra
skånske enge og dels fra naturlige citrusaromaer.

