
Champagne & Mousserende vine
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Champagne

Nicolas Feuilla  e Brut, Réserve, Frankrig Kr. 355,-        Kr. 675,-
Elegant og lækker Champagne med klassiske noter af toast, sprøde, grønne æbler og citrus.

Mousserende vine

Marquis de la Tour Blanc Brut, Loire. Frankrig  Kr. 278,-
Mousserende vin med frugtrig bouquet og en forfriskende halvtør smag.

Marquis de la Tour Demi-Sec, Loire. Frankrig  Kr. 278,-
Halvsød mousserende vin - med frugtag  g bouquet.

Marquis de la Tour Rosé, Loire. Frankrig  Kr. 278,-
Mousserende halvsød rosévin - med masser af bær i både smag og bouquet



Velkomstdrink

Argen  na

Marquis de la Tour Blanc Brut, Loire. Frankrig

Mousserende vin med frugtrig bouquet og en forfriskende halvtør smag ................................. gl. 60,-

Kirr a la Nybro

Cassis vedrenne og hvidvin.......................................................................................................... gl. 62,-

GT

Beefeather gin serveret m/tonic ................................................................................................. 3 cl. 85,-

GTX

Beefeather gin serveret m/tonic ................................................................................................. 6 cl. 125,-

Mar  ni bianco

Hvid vermouth serveret m/knust is ............................................................................................. 5 cl. 49,-

Mar  ni dry

Tør mar  ni serveret m/knust is og oliven .................................................................................... 5 cl. 49,-

Dry mar  ni cocktail

Tør mar  ni shaket m/beeafether gin........................................................................................... 5 + 3 cl. 79,-

Campari

Campari serveret m/is ................................................................................................................. 5 cl. 49,-

Sorbetcocktail

Rørt sorbet is  lsat vodka ............................................................................................................ gl. 69,-



Husets vine

Tebaldo, Bianco, Puglia, Italien
Tebaldo Bianco er frems  llet på Bombino Bianco, en højt ydende druesort der
fortrinsvis dyrkes ved Adriaterhavets kystnære områder.
Bombino betyder den ”lille bombe” og henviser  l druens form som er helt
cirkulær. Den fremstår strågul i glasset og i bouqueten er både frisk, fyldig og aroma  sk. 

Tebaldo, Rosso, Puglia, Italien
Tebaldo Rosso er en skøn rødvin fra Puglien bestående af 80% Negroamaro og
20% Primi  vo. Disse to druesorter stortrives i det varme og solrige Puglien og netop hér 
viser de sig fra deres ypperste side. 
Kombina  onen af de to druer, giver en venlig og imødekommende rødvin med en fl ot
dybrød farve og en lifl ig bouquet af kirsebær og portvin.
Vinen er fl ot afrundet i smagen og fremstår både fyldig og blød med nuancer af
brombær, kirsebær og chokolade.

 Glas  1/1 fl 
 62,-  265,-



Hvidvine
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Chile
La Playa, Sauvignon Blanc, Estate Bo  led  Kr. 285,-
Lækker, sa  ig og enormt frisk Sauvignon Blanc 

– ren og blank vin med smag af hyldeblomst, citron og ananas.

Australien
Riders Hill, Chardonnay, South Eastern Australia   Kr. 298,-
Halvtør, aroma  sk og fyldig hvidvin med æbleag  g friskhed og Australsk varme og fylde.

Italien
Økologisk
Purato, Catarra  o/Pinot Grigio, Sicilien  Kr. 288,-
”Mother Nature på fl aske.” Sådan kunne man fak  sk godt beskrive Purato-vinen.

Der er nemlig slet ikke  lsat noget som helst unaturligt. Ikke en gang uden på fl askerne. 

Emballagen, e  ke  er og kapsler er 100 % miljøvenlig, og fl asken er lavet af 85% genbrugsglas. 

Catarra  o-druen er meget aroma  sk og når den høstes  dligt har den en rig  g god syre som

sammen med Pinot Grigio giver en tør og aroma  sk vin med en god fylde. 

Dejlig lys vin med et grønligt skær, aroma  sk med grønne æbler i bouqueten og halvtør fyldig smag.

Frankrig
Famille Hugel, Riesling Classic Kr. 199,- Kr. 335,-
Riesling med bouquet af grønne æbler, ferskner og citrus. Smagen er frisk og sprød.

Henri Bourgeois, Pe  t Bourgeois Blanc, Loire  Kr. 295,-
Aroma  sk og klassisk Sauvignon Blanc, med fi ne noter af citrusfrugter, grønne æbler, s  kkelsbær og passionsfrugt.

Louis Jadot, Cellier de la Sablière, Chablis   Kr. 478,-
Chablis i smuk, lys, lidt gylden forklædning. En mundrensende, mineralsk, klar og meget

frisk hvidvin  l østers og hvid fi sk.



Rosévin
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Italien
Økologisk
Purato, Rosé, Sicilien Kr. 298,-
”Mother Nature på fl aske.” Sådan kunne man fak  sk godt beskrive Purato-vinen. 

Der er nemlig slet ikke  lsat noget som helst unaturligt. Ikke en gang uden på fl askerne. 

Emballagen, e  ke  er og kapsler er 100 % miljøvenlig, og fl asken er lavet af 85% genbrugsglas. 

Denne rosé er lavet på Nero d’Avola. Er meget syditaliensk i sin s  l og smag, d.v.s. fl ot mørk farve og 

masser af frugt og sa  ighed.



Rødvin
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Australien
Riders Hill Shiraz. South Eastern Australia  Kr. 298,-
Fyldig, charmerende og lige  l at nyde - typisk Australsk Shiraz 

med tydelige smagsnoter af solbær, lakrids og vanille.

USA
Red Diamond, Shiraz, Washington State  Kr. 355,-
Frugtrig vin, med masser af modne røde frugter og henkogte hindbær i du  en. 

I smagen er noter af læder, peber og afslutningsvis en strejf af honning i den lange

bløde e  ersmag.

Italien
Torre del Barone, Primi  vo, Puglien   Kr. 295,-
Torre del Barone har en dyb mørkerød farve, en varm bouquet af blomme, en fyldig, 

blød og frugtrig smag af blomme, brombær og fl ot udblødte tanniner.

Abbona, Rinaldi, Barbera d’Alba   Kr. 348,-
Den perfekte vin  l ”Italiens-elskeren”, der kan lide at vinen smager af meget - og af Italien!

Andrea Oberto, Barolo, Piemonte  Kr. 595,-
Frugtrig med en rank, poleret tanninstruktur, fulgt  l dørs af diskrete påmindelser om 

kirsebær, roser og viol, læder, tjære og noter fra egefadene.

Tommasi, Amarone della Valpolicella, Veneto   Kr. 685,-
En muskuløs vin, med imponerende kompleksitet. I både du   og smag bliver man budt 

velkommen af intense noter af sorte kirsebær og provencalske krydderier som  mian og rosmarin. 

Smagsmæssigt forlænges de mange komplekse indtryk af mokka og engelsk lakrids, 

der elegant lø  es op af en fi n mineralitet og en rank tannin.



Rødvin
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Frankrig
Louis Jadot, Beaujolais-Village, Combe aux Jacques  Kr. 335,-
Usædvanlig fl ot Beaujolais, der endda har poten  ale  l atudvikle sig over nogle år. 

Men som naturligvis kan nydes kølig, ung og frisk.

Ch. des Fines Roches, Châteauneuf-du-Pape, Rouge  Kr. 485,-
Perfekt match  l kød  lberedt i vinsauce – især vildt, gerne vildsvin, hare og dyreryg.

Spanien
La Garnatxa Fosca del Priorat, Priorat   Kr. 375,-
Vinen kombinerer på spændende vis både ungdom og modenhed, med røde bær, 

sveskeblommer og pebernoter,understø  et af mineralske anstrøg. En vela  alanceret og

kompleks vin.

Gran Clos, Solluna, Priorat   Kr. 395,-
Bouqueten er forfriskende og kompleks, med mørke, modne bær og sarte antydninger af 

kaff e og grønne urter. Smagen er blød med en fornem struktur, og har intense

påmindelser om modne røde bær.



   

Dessertvine
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Frankrig
Château Les Arroucats, St. Croix du Mont Kr. 425,-
Vinen er mørk strågul, bouqueten er præget af abrikos og pæredu  e.

 I smagen går abrikosen igen, sammen med honning.

Spanien
Moscatel, Sol del Mediterraneo, Valencia Kr. 399,-
Smagen er dejlig sød, frisk med fi n karakter af rosin og lidt citrus frugt.

Portvin

Portugal
Warre’s Den Kongelige Livgardes Port, Douro Kr. 485,-
Denne Ruby Port er  legnet Den Danske Livgarde, hvor det i rig  g mange år har været en tradi  on, 

at vagtkommandøren byder sin afl øser velkommen i et glas Warre’s Den Kongelige Livgardes Port. 

Frembragt på udsøgte druer fra quintas i Pinhão og Rio Torto i Douro-dalen, hvorfra der også leveres druer 

 l Warre’s Vintage Ports. Farven er rubinrød (ruby) og i næsen fornemmes en koncentreret du   af modne 

blommer. Smag af vilde røde bær, der understø  es af krydrede og elegante tanniner med en lang og behagelig 

fi nish. En sjælden nydelse med smag af Vintage.


