DRIKKEVARER
MOUSSERENDE

VARMT

Filterkaffe
Espresso
20,Cortado Db. Shot
Cappucino
Caffe Latte Db. Shot
35,Latte Machiato Db. Shot
Chai Latte
Iskaffe Med sirup
Varm Chokolade Med flødeskum
Irish Coffee
The Flere varianter fra Tante T
Sirup Vanilje, karamel eller hasselnød
Havremælk

25,28,35,35,40,30,40,45,40,48,35,5,5,-

Dupont, Juice de Pomme, Frankrig.

45,- / 195,-

Pizzolato, Spumante, Italien.

59,- / 265,-

100% ren æblemost - tilsat bobler for ekstra elegance!
Ingen ekstra sukker, farve eller andre justerende midler. smagen er ren og
frisk, med sødme og syre i nærmest urimelig smuk balance. Et glas er ikke nok!
Med en duft af moden pære og grønne æbler, samt smag af
papaya og citronskal er den mere charmerende end en nyfriseret
George Clooney på en sommerdag. En frisk, halv sød boble vin fra Italien.

Cattier, Brut, Champagne, Frankrig.

Cattier, Rosé, Champagne, Frankrig.

Elegant, laksefarvet 1’er cru rosé med smørblød fylde og finesse.
Næsen er kompleks og forførende med vilde jordbær. Frisk mund,
der skriger af sommer: Melon, ribs fra haven og kandiserede violer.

Cattier, Blan de Blanc, Champagne, Frankrig.

/ 595,-

52,52,56,56,56,55,38,45,-

/ 695,-

Cattiers Blanc de Blancs er lavet på 100% chardonnay og er elegant,
sprød og den ideelle high end-aperitif. Smagen brillerer med sprød frugt
og en elegant frisk mousse. Nuancerne der danser yndefuldt på ganen.

Egekilde Med Citrus
Saft Økologisk, flere varianter
Cider
Appelsin Juice
Kitchenette's Lemonade Hj. lavet

32,35,45,45,45,-

La Balade, Rosé, Frankrig

59,- / 265,-

It takes two to tango! Super frisk rosé med en lækker behagelig
druesødme og lang eftersmag. Et druemæssigt gadekryds
der både giver hals og kæler for dine smagsløg. Vinen byder på noter af syrlige
kirsebær og sød rabarber. Anbefales at drikkes i store slurke.

Maïa, Provence, Rosé, Frankrig.

/ 350,-

Maïa Rosé produceres i hjertet af ”rosé-land” Coteaux d'Aix-en-Provence,
En rund, let og harmonisk vin med den smukkeste lyse pink farve. Vinøs,
delikat, forførende og den perfekte følgesvend til hyggeligt samvær med venner!

/ 495,/ 795,-

La Balade, Rosé, Frankrig, 1,5L MG
La Balade, Rosé, Frankrig, 3,0L DBMG

DESSERT
Dalva, Tawny, Portvin, Portugal.

60,- /

60,- /

Et fantastisk spektrum af modne frugter, herunder fersken,
mango og ananas. Enorm modenhed og gnistrende renhed hånd i hånd med
en nærmest vanvittig friskhed, der funkler på hele paletten.

RØDVIN
59 , - / 265 , -

Sprød hvid italiener, der vil drikkes i godt selskab.
Pinot Grigio er italiensk for ’perfekt madvin’. Eller det burde det i hvert
fald være. For vinen er sprød og forfriskende. Den er perfekt som aperitif
eller til pastaretter. Èt enkelt glas, og du drømmer om varme himmelstrøg
og sommerferie.

Gattone, Chardonnay, Italien.

65 , - / 295 , -

Fantastisk frisk, fræk og kælen kattevin fra Italien.
Gattone betyder ’store kat’ - Det siger vores italienske venner i hvert fald.
Og Gattones Chardonnay er da også både smidig og spinder som en mis i
glasset. Mineralsk og elegant med god fedme fra Italiens østkyst.

Padin, Albarino, Rias Baixas, Spanien.

/ 325,-

Knivskarp mineralsk Albariño pakket med friskrevet citronskal,
grapefrugt, kridt og ferskenblomster. Sydeuropas feterede perle af en
hvidvin fra nordspanske Galiciens vindomsuste kyster. Hvis du normalt
tyer til nordeuropæisk riesling eller chardonnay, bør du give denne et skud!

70,- / 325,-

En tysk storcharmør med masser af blød frugt, abrikos, melon
og citrus i næsen. Super læskende friskhed og mineralitet
i smagen, bakket op af en masse eksotiske frugter.
Det hele balanceres til perfektion af syren samt en dejlig restsødme.

Smoking Loon, Chardonnay, Californien, USA.

/ 395,-

Notturnia, Primitivo, Puglien, Italien.

/ 265,-

En saftig, bærdomineret vin med masser af elegance, kontra mange andre
Primitivo'er. Her kan fremkomme salige minder om den første kærlighed!

Cuvée Fabre, Cotes du Rhone, Frankrig.

59,- / 265,-

Bear Creek, Zinfandel, Californien, USA.

65,- / 295,-

Antiche Terre, Ripasso, Italien.

70,- / 325,-

Solmoden druefrugt med grenache i front og en sjat syrah i hælene, tydeligt
præg af områdets urter og en fløjsblød mundfornemmelse. Finesserig og
balanceret basker fra Rhône! En vinøs uppercut som Kessler ville uddele dem.
Smagen er domineret af sollune bær og mørke blommer.
Tanninerne er bløde og afrundede. En vin der er fremme I frugtskoene og
kantet som en bluse med skulderpuder.
Saftig, sødmefuld frugt med noter af sveskeblommer og kirsebær,
et rygstød af bitterkakao og lidt tobak i finalen.

Smoking Loon, Pinot Noir, Californien, USA.

/ 395,-

Lagarde, Malbec, Mendoza, Argentina.

/ 395,-

Virkelig lækker Pinot Noir i ukompliceret stil, masser af hindbær og tranebær.
En ægte pleaser som fornøjer fra start til slut. Frisk og kåd som en teenager!
Bøfvin med stort B! Argentinas store drue er mere gavmild end nogensinde.
Vinstokkenes alder på 65 år giver en ekstrem koncentreret og tæt frugt.

Citrusfrugter i næsen, lidt mere eksotiske frugter i smagen og en
undertone af friskkærnet smør. Smoking Loon er enhvers drøm om en hvidvin
med personlighed og charme. Chardonnay druerne modnes til perfektion og
giver en vin, som balancerer smukt mellem det rige og det elegante. Som at blive
pakket ind i silke og nusset i nakken.

Figuero, 4 Meses, Ribera del Duero, Spanien.

Wagner Stempel, Riesling, Rheinhessen, Tyskland.

Ren og skær drikkeglæde fra Castagnoli, det her er sangiovese på øverste
hylde! Noter af blommer, krydderier, læder, tobak, florale anelser og peber.

/ 450,-

Riesling der smager så englene synger.Wagner Stempels økologiske Riesling
Trocken er en klassisk, frisk Riesling, med et let petroleumspræg, uanede
mængder lime, grønne æbler og fersken. Den eminente og snorlige syre er uhørt
tiltalende og giver et lille, nærmest mousserende, stik på tungen.
Smagen er elegant og afsluttes med en lang sprød citrus eftersmag.

St. Laurent, Sauvignon Blanc, Sancerre, Frankrig. 125,- / 495,-

Denne vin byder på masser af stikkelsbær, passionsfrugt,
noter af citrus og et væld af frisk syre som leder tankerne hen
på sprøde grønne æbler. Lys og gylden i glasset, frugtig og alligevel intens, med
elegance og læskende charme i forreste geled. Sauvignon Blanc fra det bedste
sted at dyrke druerne i verden, Sancerre!

Garnier, Chardonnay, Chablis, Frankrig.

Sødmefuld og elegant fadlagret portvin med nøddeagtigte aromaer,
dDet her, det smager af et glas ekstra! Den berømte kæp i øret –
Minus hovedpinen dagen derpå.

Triebaumer, Spätlese, Østrig.

Armani, Pinot Grigio, Italien.

Jakob Jung, Riesling, Rheingau, Tyskland.

ROSÉ

Royal Pilsner
38,Royal Classic
38,Schiøtz IPA
42,Anarkist Mørk Mumme
42,Edelweiss Beer
42,Flaskeøl Anarkist Flere varianter
Alkoholfri Øl
Sodavand Flere varianter
32,-

Grape m. Mynte & hibiscus
Timian m. Citron & orange
Ingefær m. Citron & lime
Tilføj 3cl rom / vodka +30,-

/ 495,-

Ren som sne i Lapland! Rund, fyldig og topscorer i let drikkelighed!
Ikke sød, men med så modent druemateriale, at den alligevel forekommer
som en rå Pitbull, men føles som en blød puddel. Det her er særklasse!

KOLDT

(Pepsi, Pepsi Max, Faxe Kondi, Lemon.)

HVIDVIN

/ 550,-

Sprød Chablis fra det lille famille hus, Garnier. Vinen er tør,
mineralsk og citrusset i duften, understøttet af en let Chardonnay-fedme.
Vinen er ærketypisk Chablis med flintnoter, nyslået græs, citrus og en let fedme.
En fantastisk madvin, specielt, hvis man har et dusin østers indenfor
rækkevidde!

Pascal Clement, Rully, Bourgogne, Frankrig.

150,- / 595,-

Næsen byder på indsmigrende florale noter af vejkantsblomster, citron, hvid
fersken og flint. I ganen er den frugtig, livlig og rund. En snert af fedme blander
sig med forrygende syre, pære og grønne æbler. 16 måneder på franske fade som
skyder til med masser af fedme. Det her er stor Bourgogne!

Kitchenette

80,- / 395,-

Introvinen fra superhuset Figuero er blød, charmerende og tætbygget.
Figuero 4 Meses er 100% Tempranillo og ligger 4 måneder på amerikanske
fade. Så skulle enhver Ribera-entusiast vist have lys i øjnene – Et sikkert hit!

Castagnoli, Sangiovese, Chianti Classico, Italien.

/ 450,-

Daniel Rion, Bourgogne Rouge, Frankrig.

135,- / 500,-

Antiche Terre, Amarone, Italien.

150,- / 595,-

Rion's introvin og absolut mest charmerende vin! Den opfører sig
umiskendeligt som stor Bourgogne, men med streg under letdrikkelighed og
saftighed. En elegantier, der kilder dig bag ørene og kæler for dine sanser!

Top-Amaronen fra Antiche Terre er en stor fyldig ven du ikke har mødt endnu!
Tæt, intens og fyldig, men ikke tung. Balancen er i særklasse og ligeså duften.

Graveirette, Chateaneuf du Pape, Frankrig.

/ 650,-

Eminent ”Neuf” fra Graveirette! Noter af skovbund, forårsblomster og sort
peber. En vin af usædvanlig længde, modenhed, rigdom, tekstur og balance.

Figuero, 15 Meses, Ribera del Duero, Spanien.

175,- / 695,-

Pak sammen Peter Sisseck! Det her er stor vin, for meget af alting,
men alligevel falder alt i spænd. Ekstremt velbygget vin, hvor ordet
'balance' falder én i munden fra første slurk.

Carlo Revello, Nebbiolo, Barolo, Italien.

En vin der gør indtryk! Druer fra stokke på 65 år.
Masser af intensitet og tanniner som er super velafbalanceret.
Måske én af de mest læskende og drikkeglade Baroloer på markedet?
Give it a try - You won't regret it!

/ 750,-

