Drikkelse
Champagne, Bobler, Hvidvine, Rosévine, Rødvine, Dessertvine

Cognac, likør, whisky, vodka, snaps, bitter, øl, sodavand, kildevand

Bobler
Champagne, Bonnaire, Cramant, Frankrig

559,-

109,-

309,-

69,-

349,-

85,-

289,-

75,-

Vinen er frisk med smuk mineralsk kompleksitet, harmonisk med dejlig bred frugt, sødme, syre og
noter af brød. Vinen har en lille kalket hilsen fra jordbunden og et let salt strejf i eftersmagen.

Cava, Muscandia Balsam
En fin, lys Cava med fine bobler lavet på Xarel-lo, Macabeu, Parellada. Bouqueten er intens og
byder på en dejlig mængde lys frugt. Smagen er frisk, frugtig og rig med en sødlig undertone, der
opvejes af en velintegreret syre.

Rosévin
Henri Bonneaud, Cotes de Provence, Sainte-Victoire, Frankrig, Økologisk
Vinen har en fin aroma af lyse frugter og mineralitet fra jordbunden. Smagen er læskende men
stadig stilfuld, fast bygget og vedholdende med lille tone af mint, anis, blomster og citrusskal.
Fin balance mellem frugtfylde og let stil.

Roulepierre, Cinsault, Grenache, Pierre Amadieu, Côtes du Rhône
Villages, Frankrig
Skøn rosé, indbydende, frisk og dejlig balanceret mellem frugt og fylde. Bløde tanniner, rund og
frugtig med masser af hindbær krydret med ribs efterfulgt af blomsternoter.

Din tjener kan oplyse dig om årgangen på vores vine.

Hvid
Chardonnay, Terrapura, Chile

239,-

En ganske elegant Chardonnay med kun 2,5 g. restsukker/l. fra Molinaområdet, den køligste del af
Curico Valley tæt under Andesbjergene. Lys fersken, melon, et strejf vanilje og en anelse honning,
der neutraliseres af frisk citrussyre.

Garganega, Soave, DOC, Tenuta di Corte Giacobbe by Dal Cero family,

309,-

Valpolicella, Italien
En vin med mange facetter af moden melon, frisk appelsin, jasmin og kamille med et bid af
rosmarin og enghø. Velbalanceret, dvælende smag med en sprød og mineralsk afslutning. Både
luftig og indholdsrig.

Chardonnay, Bliss, Mendocino, USA

329,-

Bliss Chardonnay kommer fra de originale Bliss marker plus egne marker i Feliz Creek. Den har
god
frugtfylde med toner af grønt æble, kiwi, lidt tør abrikos og en lille fadtone. Syren er frisk men
moderat.

309,The Dry Dam Riesling d’Arenberg, McLaren Vale, Australien
Riesling med supersprød elegance med hvide blomster, nyplukket æble, citron, lime og sorbet. En
sart restsødme står op imod mineralsk syre. Kun 10% alkohol. En vin, der næsten svæver som ung,
men også har gemmepotentiale til at blive mere kompleks og toasty.

389,Chablis, William Fevre, Bourgogne, Frankrig
Druerne håndhøstes og presses forsigtigt i to timer for at opnå en fin separation af most og skaller.
Vinen lagrer i 8-10 måneder på ståltanke for at bevare friskhed og bibeholde masser af citrusaromaer og mineralitet. Den mest balletdansende form for Chardonnay, man kan tænke sig.

469,Riesling, Heimbourg, Zind-Humbrecht, Alsace, Frankrig
Imponerende dyb farve for Riesling så ung. Mineralsk, blomstret duft, med sprøde citrusfrugter.
Smagen har høj koncentration med bred, mundfyldende frugt, der strammer til i en rank finale,
som hænger længe i munden.

489,Chardonnay, Pierre Meurgey, Pernand-Vergelesses, Bourgogne, Frankrig
Rank og intens Chardonnay med vedholdende smag fra den meget højtliggende, velplacerede
mark, Les Pins, lige vest for berømte Corton-Charlemagne. Citrus, mandarin og snert af den aromatisk krydrede bergamotte samt flot mineralitet. Et godt alternativ til Chablis i den gode klasse.

67,-

Rød
Merlot, Cabernet Sauvignon, Colombelle, Plaimont, Côtes de Gascogne,

239,-

Frankrig
En frisk, afrundet, let krydret vin i en frugtig, saftig stil, strikket sammen af Cabernet Sauvignon,
Merlot og Tannat. Områdets betydelige variation i døgntemperatur giver druerne en fin aroma og
en livlig syre, som holdes i snor af den malolaktiske gæring, vinen gennemgår.

Matulan, Tempranillo, Òbalo, Rioja Crianza, Spanien

289,-

Matulán er en velafbalanceret Crianza med fin frugtsaftighed i den flotte 2015-årgang. 100%
Tempranillo-drue med associationer til krydret jordbærfrugt, cedertræ, en diskret karameltone og
vanilje fra de franske egefade.

The Footbolt Shiraz, D’arenberg, McLaren Vale, Australien

309,-

Klassisk australsk Shiraz med friskkværnet peber i duften, fedmefuld mørk frugt og lakrids i
munden med noter af skovbund pakket ind silkebløde tanniner. For en vin i denne prisklasse bliver du positivt overrasket over dens kompleksitet. Det er en vin med rygrad, god syre, velintegreret
eg og perfekt afstemte tanniner.

Pinot Noir, Bliss, Californien, USA

339,-

Bliss Pinot Noir kommer fra Feliz Creek vingården lige nordvest for Hopland, samt druer fra
nabodyrker. Kombinerer en ren, let krydret stil med frugtsyrer fra det relativt kølige klima med en
lidt større tyngde end europæiske Pinot’er i klassen.

Cabernet Sauvignon, Brutocao, Mendocino, USA
Druerne kommer udelukkende fra det billedskønne Contento højdedrag, få minutters kørsel fra
vingården i Hopland. Vinen lagrer 18 mdr. på fade, 50/50 franske og amerikanske, 40% nye. En rig
og fyldig vin med mange facetter, såsom mørke frugttoner, blomme og figen, en anelse mint,
cassis, kaffe, tobak og tør, mørk chokolade.

Din tjener kan oplyse dig om årgangen på vores vine.

409,-

67,-

Rød
Zinfandel, Bliss, Californien, USA

329,-

Vinen kombinerer fint en cool frisk frugthed fra egnens klima med druens lidt spicy karakter af
tranebær, hindbær, peber og varmtonede krydderier. 50 % på stål tanke og 50 % eg fade.

Ripasso, Dal Cero, Valpolicella, Italien

359,-

Lavet på de klassiske druer Corvina, Rondinella og Molinara. En moden, rig vin med rubinrød farve.
Saftig frugt forenes med bløde krydderier og skaber en fyldig, fortryllende kompleks vin. Et godt
tanninbid bringer vinen i balance, så den fremstår både blød og spillevende.

Barolo, Reverdito, Piemonte, Italien

409,-

Fin, kompleks smag med ret blød frugtstil for druen Nebbiolo og noter af urter, skovbund og
peber. Fast bygget, men tanninerne er finkornede.

Tradition, Mourchon, Cotes du Rhone, Frankrig

329,-

Dette er domænets første vin, og den er stadig i dag en bestseller. Det er velbalanceret, åben
og saftig med flot frugtdybde og toner af stenfrugt, sorte kirsebær, blåbær, lakrids og Provence
krydderi. Fløjlsagtigt afrundet med faste, men fuldmodne tanniner. Vinen er sammensat af 65%
Grenache, 25% Syrah og 10% af den faste, strukturgivende Carignan.

Beaune, Bouchard, Bourgogne, Frankrig
Flot frugtintensitet for en Village-vin. Ret mørk for Pinot Noir. Krydrede, mørke kirsebær i næsen,
med en lille fadtone. Åbner sig mere med lidt luft og store glas. God dybde i smagen med sveskeblommer og en snert ribs. Fast bygget med middel syre. Intens på en rank måde.

Din tjener kan oplyse dig om årgangen på vores vine.

379,-

Dessert
Château des Eyssard, Bordeaux, Frankrig

309,-

79,-

299,-

75,-

309,-

55,-

559,-

85,-

459,-

70,-

Moelleux / sød, er en gammel Bordeaux-tradition, der for længe har været ude af fokus. Diskret,
afbalanceret sødme, der holdes i skak af Sauvignon Blanc’s markante syre. Meget mindre sød end
Sauternes stil, med snert af eksotiske frugter.

Malvasia, Rosso, Spumante, Don Bosco, Italien
Smukt rødt brus, intens aroma af Malvasia-druen, masser af sød frugt og vilde skovbær. Perfekt til
dessert, især tærter med skovbær. 100% rød på druen Malvasia, som gror på 30 hektar på Castelnuovo’s sydvendte Don Bosco skråning

Senador, Tawny Port, Krohn
Krohn Tawny er en overbevisende introduktion til Krohns overlegne mesterhold af Tawny Port.
Den har en fin balance mellem modenhed og bæragtig frugt. Fyldig, med behersket sødme og
dejlig bouquet. Den kan ydes på alle tidspunkter af året - både uden mad eller modne oste eller
en fyldig dessert

LB Vintage Port, Krohn
Krohn’s Late Bottled Vintage er en af de få, der laves på helt samme metode som Vintage Port.
Den laves uden filtrering, klaring og koldtapning, bortset fra den dobbelt så lange tid på fad inden
tapningen. En intens bærpræget vin af de bedste druer, da Krohn fravalgte at lave vintage i årgangen.

White Port, Krohn
Krohns fineste hvide Port, der er lavet i små mængder. Den har en smuk gylden-hvid farve. Aromaen er elegant med imødekommende duft af blomster og frugtagtige toner. Det er en lækker
sød port, der samtidig er livlig. Fed og fyldig med en lang sødlig eftersmag af især honningnoter.
Druerne er Malvasia Fina, Viozinho, Rabigato, Esgana Cão og Gouveio

Din tjener kan oplyse dig om årgangen på vores vine.

Fadøl
Jacobsen Brown Ale 6%
Kastanjebrun øl med ristet og stenfrugtig duft med aroma fra chokolade. Smagen er

73,-

50,-

40 cl

25 cl

velbalanceret mellem karamelsødme og maltbitterhed.
Grillet, spidstegt og langtidsstegt kød, simreretter med lam, kalv og okse samt
chokoladedesserter.

Grimbergen Double Ambrée 6.5%

73,-

50,-

50 cl

33 cl

82,-

72,-

48,-

60 cl

50 cl

25 cl

Belgisk klosterøl med en indledende sødme og en passende bitterhed. Smagen er
blød og rund med en let brændt eftersmag.
Asiatisk mad, marineret svinekød, rødkitoste og velmodne skæreoste.

Brooklyn Special Effects 0.4%
Brooklyn Special Effects er en alkoholfri amber lager, som har en kobberbrun
skumkrone og en underspillet humleduft af tropiske frugter og citrus.
Smagsfuldt, alkoholfrit alternativ til de fleste middagssituationer.

Kronenbourg 1664 Blanc 5%

73,-

50,-

50 cl

25 cl

73,-

60,-

40,-

60 cl

50 cl

25 cl

Hvedeøl med en frisk og syrlig duft. Øllen giver en blød, cremet mundfylde med både
elementer af syrlighed og sødme uden bitterhed.
Sushi, fyldige salater og let sommermad.

Tuborg Classic 4.6%
Danmarks første “Classic” har en ristet smag og en let sødme. Den lyse farve krones af
elfenbensfarvet skum, og duften er frisk.
Middagsretter med kød, fisk og fjerkræ eller til danske oste.

Carlsberg Pilsner 4.6%
En harmonisk balance mellem bitterhed og æble. En smuk lysgylden øl med duft af
fyrretræ og hasselnød – næsten som duften af Danmark.
Det danske køkken, grøntsagssupper, fiskeretter og stegt kød.

70,-

58,-

38,-

60 cl

50 cl

25 cl

Fadøl
Smagsbræt

125,-

Med vores smagsbræt kan du prøve op til fire forskellige øl på en gang. Du kan udforske dig selv
og prøve noget nyt eller nyde det, du plejer.

Cider
Somersby 4.5%
En engelsk inspireret cider med en dejlig duft af sommeræbler. Smagen er forfriskende med æble

46,27,5 cl

og afsluttes med en behagelig syre.
Tørrede æbler, små anretninger med friskost f.eks. hytteost, saltede mandler.

Snaps
3 cl

Linie Akvavit

42,-

O.P. Anderson

42,-

Pose

42,-

Dild

42,-

Jubilæum

42,-

Rød Aalborg

37,-

Brøndum

37,-

Export

37,-

Cognac, likør
og spiritus
3 cl

Cognac VSOP, Vaudon - 40%

60,-

Et smukt ægteskab af vine fra Fine Bois og Grande Champagne, der har ligget mindst fire år på
fad. Smør, blomme og figen med salt karamel og kandiseret frugt i smagen, der har god intensitet
og længde. Viser både finesse fra Fine Bois og vægt fra Grande Champagne.

Cognac VS, Vaudon - 40%

50,-

Et blend af Fine Bois og Grande Champagne-områderne. Blød og rund smag, kompleks og elegant. Meget typisk for Fine Bois delen med lyse frugter, lidt solbær, abrikos og en lille snert lakrids.
Grand Champagne tilfører længde og fylde. Flot harmoni for en yngre Cognac.

Baileys

42,-

Cointreau

50,-

Grand Marnier

50,-

Rom

70,-

Matusalem, 23 Solera

Diverse almindelige spiritus

42,-

Vodka, rom, gin, whisky, malibu eller tequila

Diverse bitter

40,-

Fernet Branca, Gammel Dansk, Dr. Nielsen, Jägermeister eller 1-Enkelt

Diverse Shots
Diverse shots

40,-

Sodavand
50 cl

25 cl

Coca-Cola

55,-

32,-

Coca-Cola Zero

55,-

32,-

Squash

55,-

32,-

Squash Light

55,-

Sprite

55,-

32,-

Schweppes Lemon

55,-

32,-

Schweppes Tonic

55,-

32,-

Kinley Hindbær

55,-

32,-

Solita Appelsinjuice
Cocio

55,-

32,-

55 cl

27,5 cl

55,-

32,-

48 cl

24 cl

Most
Most fra Østergaard Frugtplantage og mosteri. Koldpresset, uklaret, pasteuriseret. Naturligt frugtsukker.

25 cl

Æblemost

39,-

Søde ribs

39,-

Rabarber

39,-

Hyldeblomst

39,-

Æble og solbær

39,-

Vand
Ramlösa Premium Original – med brus

80 cl

33 cl

55,-

35,-

55,-

35,-

55,-

35,-

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 Premium Original – uden brus
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 Premium Citrus – med brus
Ramlösa får sin gode smag dels fra mineraler og salte fra skånske enge og dels fra

50 cl

naturlige citrusaromaer.

Isvand
Kande med iskoldt vand og isterninger.

33,-

Kaffe og te
Café Latte

43,-

Café Latte med ekstra shot

49,-

Cappuccino

36,-

Iskaffe

43,-

Kaffe med mælk, isterninger og vaniljesirup

Kaffe

36,-

Friskbrygget Frellsen kaffe ad libitum.

Sort te

36,-

Frisklavet Frellsen te ad libitum.
Vi tilbyder: Earl Grey, kvæde med æblestykker, lemon/lime eller Yellow Dream.

Grøn te

36,-

Frisklavet grøn kvæde te fra Frellsen ad libitum.

Chokolade med flødeskum

43,-

Irsk kaffe

63,-

Friskbrygget kaffe med 3 cl whisky, brun farin og flødeskum

Dobbelt Irsk kaffe
Friskbrygget kaffe med 6 cl whisky, brun farin og flødeskum

83,-

