DE BOBLENDE

DE HVIDE
Prs pr. gl/fl

Den Forunderlige
Errazuriz, Sauvignon Blanc, Aconcagua Valley, Chile. Frisk indbydende duft af citronskal
og rød peber. Smagen er frisk med noter af grønne æbler, citrus og friske pærer, som
giver et frisk og forunderligt velafbalanceret indtryk, der slutter tørt og mineralsk
50,- / 275,-

Cremant de bourgogne, Demi sec
Cuvée Prestig, Pinot Noir, Chardonnay, Aligoté. Sødmefyldt og frugtig
bouquet med en kraftig volumen og en forførende friskhed

395,-

Cremant de bourgogne, Brut

Den Elegante
Errazuriz, Chardonnay, Casablanca Valley, Chile. Lys gylden farve, med en duft, der er
imødekommende og frugtig og som domineres af syltede stikkelsbær og blomme.
Smagen er lækker cremet, elegant og munder ud i en let finish af røg

Paul Delane, Pinot Noir. Tør og fyldig struktur med et finish af citrus og lime

50,- / 275,-

Den MAX Gode
Errazuriz, Max Reserva Chardonnay, Aconcagua Costa, Chile. Dejlig duft af friske æbler
og pærer med toner og blomster og tørrede abrikoser. Smagen er virkelig forfriskende
med syre og sprødhed, der munder ud i en fløjlsblød og utrolig elegant finish
69,- / 395,-

New Age
Blanco, Sauvignon Blanc/Torrontes, Mendoza, Argentina. Frisk, lys
gulgrøn farve. Svagt perlende med en sprød og sød charmerende smag af eksotiske
frugter. Efterlader et friskt og let indtryk i munden
Vino Fino

2 cl./4 cl.
59,- / 325,-

Whiskey

79,- / 425,-

Cognac

Den Friske
Eschbach-Dornstetter, Riesling Réserve, Ingersheim, Alsace, Frankrig. Dejlig og typisk
liflig Riesling med en frisk og elegant drueduft. Smagen er tør og fint fyldig med både
karakter og friskhed

Den Charmerende
Lesehof Stagård, Grüner Veltliner, Kremstal, Østrig. Skønne dufte af gule æbler,
modne pærer, lidt citrus og mineralske toner. Vinen er ren og tør, men spiller samtidig
på sit lille sødmefulde touch, der bakkes flot op af en forfriskende frugtsyre

49,- / 265,-

DE STÆRKE

Den Søde
Balthaser Ress, Riesling, Rheingau, Tyskland. Aromatisk, ren og forfriskende med en
diskret sødme, der afbalanceres meget fint af vinens svage syre

425,-

79,- / 425,-

Deanston Highland single malt, 12 år. Stor fylde med sødlig honning smag
Big Peat Islay Blended malt. Ægte sømands whiskey. Smag af tørv og en anelse citrus
Ben Riach Pedro ximinez single malt, 15 år. Let sødme med dejlige krydderier

Debriach cognac xo fine champagne. Lækre noter af honning og nødder
Daniel Bouji, Reserva. Smag af frugt og vanilje
Drouet cuvée ulysse xo, 20 år. Cremet smag med duft af ristede nødder og chokolade
Joÿ Bas-armagnac xo. Silkeblød med eftersmag af nødder og duft af rosenblade

65,- / 115,65,- / 115,70,- / 120,-

65,- / 115,65,- / 115,70,- / 120,70,- / 120,-

Rom

Den Økologiske
Gustave Lorenz, Pinot Gris, Alsace, Frankrig ØKO. Selvom vinen er hvid finder man
mørke toner i duften samt noter af blåbær og eksotiske frugter. Vinen har god fedme og
en anelse sødme, som får flot modspil af en frisk stringent syre

495,-

Den Fantastiske
Joseph Drouhin, Chardonnay, Chablis Vaudon, AOP Bourgogne, Frankrig. Meget attraktiv
og intens aromatisk vin med toner af koriander, appelsin og citron. Vinen er karakterfuld
med en rund og blød fylde samt forfriskende syre

625,-

Den Skønne Rosé
Gérard Bertrand, Réserve Spéciale Syrah Rosé, Languedoc, Frankrig ØKO. Duften har
lækre toner af hindbær og skovjordbær samt lette noter af citrus og roser. Smagen er
forfriskende med masser af bær og en fin sprød syre
55,- / 315,-

Ron Millionario, 15 år. Sødlig smag af caramel og krydderier
Santa Teresa,1796. Elegant rom med en frisk sødme og lette krydderier
Opthimus, 25 år. Eksklusiv rom med vanilje og harmoniske krydderier
Ron Abuello centuria reserva de Familia. Kåret som bedste nye rom ved
Golden Rum Award 20111 i London. Tyk sirup agtig i næsen med røgede noter
af vanilje og et strejf af espresso

70,- / 120,70,- / 120,70,- / 120,-

70,- / 120,-

DE VARME
Baileys latte 4 cl. Baileys
Irish coffee 4 cl. Jameson
Varm lumumba chokolade med 4 cl. cognac og fløde

DE RØDE
Den Krydrede
Errazuriz, Cabernet Sauvignon, Central Valley, Chile. Flot rubinrød farve. Herlig duft af
kaffe, solbær, krydderier og et strejf af mynte. Dejlig fyldig og rund smag med masser
af syre og modne bær
50,- / 275,-

DE SJOVE COCKTAILS

Den Frugtige
Errazuriz, Carmenére, Central Valley, Chile. Smagen er imødekommende med
masser af frugt og mørke bær samt en meget diskret syre.

50,- / 275,-

Den Rubinrøde
Château Maris, Syrah/Grenache, Minervois, Frankrig, ØKO. Man mødes af mørk
frugt, lidt jordbærkompot og knust peber i næsen. Pirrende intens frugt og peber i
smagen og lidt røget i eftersmagen

*Tøse Daiquiri 70,Mørk rom, jordbær, lime, sour
59,- / 325,-

*Skovhuggeren 70,-

Den Bløde

Brandy, Angostura, lime, øko sport

Backhouse, Pinot Noir, Califonien. Denne vin byder på en lækker aroma, hvor hindbær
nuancer kombineres med skovbund, rabarber, chokolade og dild. På tungen er vinen
blød og elegant med en lækker mineralitet, der giver vinen et køligt præg
69,- / 355,-

*Den vi kender 70,-

Den Franske

*FEAG mojito med årstidens bær 70,-

Domaine de Séminaire, Grenache/Syrah, Côtes du Rhone, AOP Rhône, Frankrig. Duften
har toner af hindbær, brombær, kirsebær og blommer. Smagen er imødekommende med
en umiddelbart frugt og diskret syre, som gier vinen en god balance
69,- / 355,-

*Syltede agurker 70,-

Mørk rom, lime, mynte, rørsukker, appolinaris

Mørk rom, bær, lime, mynte, rørsukker, appolinaris

Haymann Sloe Gin, øko tonic, agurk og friskværnet
peber

Den Frugtige Ripasso
Zironda, Rondinella/Corvina, Veneto, Italien. Dyb, mørk, rød farve med lilla toner
i kanten. Duften er frugtig med nuancer af peber og bløde krydderier. Smagen er rig og
fyldig med masser af frugt, krydderier og krydderurter

475,-

Damn Good S***
Château Maris, Syrah, Minervois, Frankirg ØKO. Mørk rødviolet farve. Meget stor flæsket,
mineralsk duft af mørke bær, lakrids og mint. Fyldig og mættet vin med lækker frugt, sort
peber og en smag, der er koncentreret og intens med gode tanniner. Den bløder dog op i
slutningen med lidt frugtsødme og mineralitet, der giver friskhed

DE SØDE

Vodka, Kahlua, mælk og fløde

*Creamy Espresso 70,Baileys, vodka, Kahlua, espresso og fløde
675,-

Den Herlige Barolo
DOCG, Cantine dei Marchesi di Barolo, Nebiolo, Piemonte, Italien. Dyb rubinrød farve
med orange glans. Intens duft af lakrids og krydderi, der følges smukt op af en blød,
fyldig og meget behagelig smag

*Den hvide russer 70,-

*Den tropiske drøm 70,Malibu, mørk rom, ananas og fløde

*Vores passion – frozen 70,Tequila, passion, lime, melis
795,-

Errazuriz, Late Harvest, Sauvignon Blanc, Casablanca Valley, Chile. Fed, strågylden med
en sødmefyldt smag af lime, passionsfrug, honningt og ananas (1/2 fl.)
59,- / 325,Grahams Late Bottled Vintage Port, Portugal. Dyb farve og med en duft af mørke bær,
tobak og sød lakrids. Smagen er elegant med en rig sødmefuld frugt og en fin syre (1/2 fl.) 59,- / 325,-

Iste fra den lange ø 100,Gin, rom, vodka, tequila, Cointreau, lime, sukker, øko
cola

69,69,69,-

