
HVIDVIN
 Glas Flaske

Louis Eschenauer Chardonnay 85,- 265,-
Frankrig - frisk og frugtig halvtør Chardonnay. Duften fyldes af acacia 
blomster, ananas og tropisk frugt. Meget fyldig smag med harmonisk 
citron noter. En god allround vin til forretter, frokost og lette retter.

Inviniti Sauvignon Blanc 95,- 305,-
New Zealand - En frugtig hvidvin, Typisk Sauvignon Blanc. Munden 
fyldes med tropiske passionsfrugter og citrus frugter. Vinen har en dejlig 
tør friskhed og en elegant vedvarende finish. Også denne vin er en 
god ledsager til fisk, skaldyr og frokostretter. 

Cascina Radice Gavi Di Gavi 105,- 380,-
Italien - Harmonisk og fyldig hvidvin fra Piemonte.  Duften er blød, ele-
gant og rig på frugt nuancer. Smagen er tør, fyldig og harmonisk med 
en lang og vedvarende finish. Alt i alt en dejlig vin til fisk, skaldyr samt 
lette retter.

Poulet Chablis  465,-
Frankrig - Frisk og levende Chablis med aromaer af grønne æbler, 
citronskal, forårsblomster og karakteristiske noter af flint og kridt. 
Balanceret i munden, let at drikke, perfekt afstemt syre og behagelig 
friskhed. Passer perfekt til fiskeretter. 

Bogle Chardonnay  470,-
USA - Denne Chardonnay har noget for enhver smag. Lavet på en 
blanding af ståltank lagrede druer og egetræs lagrede druer. Dette 
giver en skøn harmonisk smag. Som en Chardonnay rigtig skal være, er 
den tør, fyldig og cremet. Et fantastisk valg til fed fisk, cremede saucer 
og lette kødretter.

Frank Millet Sancerre  505,-
Frankrig - En typisk Sancerre. Tør med meget lang og elegant ef-
tersmag. Passer godt til fisk, grøntsager og frokostretter.

Bozen Riesling  485,-
Italien - Farven er grønlig til lyse gul. En frugtagtig duft af fersken og 
abrikoser, delikat og blomstret. Smagen er tør, elegant, frisk og livlig 
med en behagelig tørhed. Den suveræne 
ledsager til fisk og skaldyr samt frokostretter.



RØDVIN
 Glas Flaske
Ortonese Sangiovese Merlot 85,- 265,-
Italien - En god blanding af Sangiovese og Merlot, giver her en fin og 
god blød hed i vinen. Smagen har toner af kirsebær og violer. Vinen er 
meget koncentreret og afsluttes med en velafbalanceret eftersmag. 
En god vin der passer til stort set alle former for retter.

McPherson Shiraz 95,- 345,-
Australien - Farven er rubinrød. Dufter af modne brombær, blommer 
og en anelse krydderi. Vinen er mellem fyldig med en rig og skøn ef-
tersmag. En god allround vin til næsten alle retter samt en god frokost-
vin også god til Grill Røget kød og charcuteri

Luccarelli Primitivo 105,- 375,-
Italien - En meget karakterfuld Primitivo. En kraftfuld og karakterfuld rød-
vin med en stor krop. Et væld af frugter toner frem i både duft og smag. 
En god ledsager til retter med fjerkræ, svinekød, lam og grøntsager

Campo Marina Primitivo Di Manduria  405,-
Italien - Denne 100% primitivo vin har en intens dyb rubin farve. Sma-
ger dejligt af kirsebær og tørret frugt. Finishen er rig og silkeblød. Passer 
til retter med en god sauce eller smagfulde grøntsager.

Bogle Old Vine Zinfandel  455,-
USA - En rigtig klassisk Zinfandel, der både er meget intens og blød. 
Vinen har lagret 10 måneder på fad. En yderst koncentreret, fyldig og 
intens Zinfandel. Eftersma gen rummer både saft og kraft. Den ultimati-
ve vin til gode bøffer.

Bogle Pinot Noir  465,-
USA - En virkelig flot Pinot med stor dybde. Denne vin udfolder Pinot Noir 
dru en sig til sit ypperste, hjulpet på vej af den kølige vind fra kystområ-
det. En perfekt ledsager til fjerkræ, kalvekød, lam, vildt og retter med 
en fin elegance.

Bertoldi Ripasso  475,-
Italien - Harmonisk og silkeblød Ripasso. En meget populær vin. Antyd-
ninger af modne brombær og kirsebær, kombineret med krydderier 
og kakao. En god partner til stort set alle retter med kød og ost.

Domaine Grand Veneur Chateauneuf du Pape øko 545,-
Frankrig - Elegant og blød med duft og smag af røde frugter, en anelse 
timian, peber og urter. Mellemfyldig, frisk og kompleks med aromatisk 
righed og fantastisk finish.

Barolo Piazzo  708,-
Dens fylde og runde smag afrundes af varme og en spændende vel-
struktureret smag med lang aromatisk finish. En super vin der lever op 
til de bedste smagfulde kødretter. 

Gamba”Campedel”Amarone  805,-
Italien - Amarone i superligaen. Duften er intens og vedvarende med 
toner af blomster og frugt. Endnu en vin der er skabt til at nyde til f.eks. 
en god bøf, lam og vildt.



ROSÈ
 Glas Flaske
Doriac Rosé 85,- 265,-
Frankrig - Klassisk tør og mild sydfransk rosé med bløde frugtige toner 
og fin friskhed. En meget sofistikeret duft med forfriskende røde frugt 
noter og med en anstændig syrlighed.

Riva d’Oro Chiaretto 85,- 265,-
Italien - Forfriskende halvtør Rosé. En meget sofistikeret duft med 
forfriskende røde frugt noter og med en anstændig syrlighed. Perfekt til 
aperitif, lette retter samt frokost retter.

BOBLER
 Glas Flaske

Fortepasso Spumante 85,- 265,-
Italien - Frisk, duftende og frugtagtig; Smag: halvtør og livlig, fyldt 
med elegante bobler. Dejlig aperitif vin

Jean de la Fontaine Champagne L´Èloquente Brut 820,-
Frankrig - Denne ”veltalende” Champagne vil please alle. Forførende 
og frugtig Cuvée med en perfekt balance mellem Pinot Meunier og 
Chardonnay druerne.

DESSERT VINE

Louis Eschenauer, Sauternes ½ fl. 95,- 375,-
Frankrig - Denne søde vin ledsager af en eksplosion af aromaer af 
mandarin, abrikosjuice, ap pelsin og med en fremragende balance 
med naturlige sukker. Perfekt til Foie Gras, oste og desserter med frugt.

Piazzo Moscato d’Asti  385,-
Italien - Strågul farve, med masser af frisk frugt både i duft og smag og 
en skøn sprød sødme som har gjort denne type vin så populær. Super 
til aperitif eller isdesserter og frugt. 

Kopke Fine Tawny Port 95,- 385,-
Portugal - Klassisk Tawny fra det ældste Portshus af dem alle med et 
gennem snit på ca. 6 års lagring. Farven er mahognifarvet og duften 
er præget af blomme, moden frugt og hasselnødder. Perfekt til dessert 
med chokolade eller ost.



DRIKKEVARE 

ØL

Herslev fadøl .............................................................. lille  44,- ................... stor 74,-
 
Flaskeøl 33 cl. Carlsberg – Tuborg – Alkoholfri .......................................................... 42,-
 

SPIRITUS

Snaps – Linie Akvavit, Rød Aalborg, O.P. Anderson eller Porse .........................pr. glas  48,-
 
Snaps – Hele flasker .......................................................................................... 825,-
 
Gammel Dansk, Jägermeister, 1 enkelt eller Fernet Branca .............................. 48,-

VAND

San Pellegrino ................................................................................................... 54,-

Alm. sodavand ................................................................................................. 34,-
 
Æblejuice, Appelsinjuice eller Hyldeblomst ....................................................... 44,-

APERITIF & DRINKS 

Upstairs velkomst drink Spumante og Hyldeblomsaft ............................................. 88,-

Long Drinks – Gin Tonic, Rom & Cola, Vodka & Juice eller Tequila Sunrise .................... 98,-



VARME DRIKKE

Kaffe – Te .......................................................................................................... 32,-
 
Latte – Cappucino eller Espresso ...................................................................... 42,-
 
Kande Kaffe / Te ............................................................................................... 75,-
 
Kage / sødt til kaffen ......................................................................................... 85,-

Bailey .................................................................................................... pr. glas 48,-
 
Solbærrom ....................................................................................................... 48,-
 
Irish Coffee ....................................................................................................... 88,-

COGNAC
Hennessy Fine de Cognac ................................................................................ 95,-
 
Maxime Triol elegance Grande Champagne .................................................. 105,-
 
Maxime Triol Grande Champagne XO ............................................................ 135,-
 
Calvados .......................................................................................................... 85,-


