
Vinkort
Husets hvidvine glas flaske
Villa di Mare Pinot Grigio Organic, IGT, Italien    kr. 57,- kr. 285,-
Flot, klar lys i glasset med et let, grønt skær. Blød, harmonisk og forholdsvis 
tør på tungen. Let krydret aroma med honning og frugt med et let mineralsk præg.

Herringbone Sauvignon Blanc, New Zealand  kr. 65,- kr. 325,-
Duften har lette noter af hindbær og jordbær tilsat en diskret brødagtig karakter.

Château Famille Fabre, Chardonnay, Frankrig       kr. 77,- kr. 385,-
Aromaen behager næsen med let ristede præg, mens tungen bliver begunstiget med 
lækre indtryk af blomster og citrusfrugt. Fyldig og krydret med en vis frugtig intensitet.

Husets rosévin 
Estate Rosé Cabernet Sauvignon, Vina Errazuriz, Chile   kr. 59,- kr. 285,-
Indbydende duft af jordbær, modne hindbær og røde kirsebær. Smagen er velafbalanceret 
med blød, imødekommende og afrundet struktur. Eftersmagen er forfriskende og vedvarende.

Husets rødvine 
Château Famille Fabre, Merlot, Frankrig     kr. 72,- kr. 285,-   
Ren Merlot. Mosten har en forholdsvis lang skinkontakt, hvilket giver den en dyb farve 
og en god koncentration.
 

Badger Mountain, Oregon, Pinot Noir, USA    kr. 82,- kr. 325,-          
Virkelig en kompleks og nuanceret Pinot Noir, hvor frugtige indtryk af tranebær, kirsebær 
og hindbær gør sig til, mens grannåle og en smule sødmefuldt cigar bidrager på bedste vis.

Villa Antinori Rosso, IGT, Antinori, Italien             kr. 99,- kr. 395,-                                    
Flot rubinrød. Aromaen er kompleks med hint af vilde bær, blåbær og blommer sammen 
med antydninger af ristede hasselnødder, krydderier og vanilje. Fyldig og rund på tungen 
med bløde, fløjlsagtige tanniner og en lang, velsmagende finish

Husets portvin 
LBV, Graham’s, Portugal       kr. 70,- kr. 595,-                                    
Dyb farve med et let, mørkerødt skær. Duften er fyldt med mørke bær, grøntsager, 
tobak og sød lakrids. Smagen er elegant med en rig sødmefuld frugt.

Specialøl - øl - vand 
Sæsonens Fadøl 40 cl. Anarkist – Kissmeyer – Schøthz. Spørg venligst tjener!   kr. 60,-                                    

Fadøl, Stor 50 cl. Odense Pilsner – Odense Classic  kr. 60,-                                    

Fadøl, Lille 30 cl. Odense Pilsner – Odense Classic  kr. 40,-                                    

Alkoholfri Øl, 33 cl. Heineken alk. 0,0% vol.  kr. 35,-                                    

Sodavand, 25 cl. Pepsi – Pepsi MAX – 7Up – Miranda Appelsin m.fl.  kr. 32,-                                    

Egekilde, 50 cl. kildevand  kr. 32,-                                    

Æblemost, økologisk - 0,5 liter i karaffel  kr. 45,-

Appelsinjuice, økologisk 0,5 liter i karaffel  kr. 45,-    

Kaffe - te
Kaffe/Te, Espresso - pr. kop  kr. 30,-              

Specialkaffe, pr. kop - Caffé Latte, Cappuccino, Caffé Macchiato  kr. 34,-

Irish Coffee ”byg selv” - 5 cl. irsk Whiskey, farin, kaffe og fløde  kr. 85,-



Fine wine

Champagne  pr. fl.

Krug Grande Cuvee    kr. 2195,-
Det bedste fra den bedste! Verdens bedst ratede Champagne 
er en vild smuk oplevelse. Smagsnoterne er tørret frugt, citrus, 
honningkage og marcipan. 

2016 Deutz Blanc de Blancs, Vintage  kr. 995,-
Duften har nuancer af frugt, mineraler, blomster og lemon tilsat 
meget lette toner af krydderier. Smagen er sprød og elegant med 
lette toner af honning.

2014 Deutz Rosé, Vintage       kr. 895,-
Vidunderlig rosé Champagne lavet på 100% Pinot Noir. Tør og frisk 
med noter af røde bær, bakket op med præg af urter, blomster og 
en smule nougat.

Hvidvine 

2017 Riesling Kaefferkopf, Grand Cru, Meyer Fonné   kr. 595,-
Ren og mineralsk med et touch af urter.

2018 Sauvingnon Blanc ”S”, QbA, Bassermann Jorden   kr. 495,-
Spitze! Tysk Sauvignon Blanc med noter af stikkelsbær, solbær, grapefrugt,  
appelsinskal og abrikoser. Stor elegance og lang eftersmag.

2019 Cervaro della Sala Bianco, IGT, Castello della Sala, Antinori   kr. 695,-
Aromaer af citrusfrugter, tropisk frugt og antydninger til smør.

2017 Chassagne-Montrachet, Blanc, AOP, Joseph Drouhin  kr. 795,-
Duften har toner af pærer, vanilje og mandler. Smagen er afrundet 
med en flot længde og kompleksitet.

2016 Meursault, AOP, Les Vireuils, Domaine Bernard Moreau  kr. 795,-
Sprød og fyldig med en lang eftersmag. Stilfuld og meget, 
meget velsmagende i et glas du aldrig vil glemme.



Fine wine

Rødvine  pr. fl.

2017 Beaune Grèves, Premier Cru, Joseph Drouhin     kr. 995,-   
Smuk, rød farve og en duft med hint af ribs og krydderier. 
Lang eftersmag af, hvad franskmændene kalder ”creme de cassis”; 
Fransk solbærlikør og små strejf af egetræ.   

2016 Château Saint Pierre, 4. Cru Classé           kr. 995,-                                    
Leverer på højeste niveau med masser af moden frugt, brombær, 
lakrids, frisk tobak, solbærlikør, cedertræ, peber, en smule blyant 
og grillede krydderurter.  

2012 Château Leoville Barton, 2. Cru Classé          kr. 1195,-                                    
Skøn blomstret bouquet, hvor din næse bliver forkælet med indtryk 
af akacie, solbær og lakrids. Virkelig velafbalanceret og uden nogen 
former for harske tanniner, fyldig, tæt, maskulin og forholdsvis krydret.

2016 Bric Turot Barbaresco D.O.C.G., Prunotto, Antinori         kr. 595,-                                    
En kompleks aroma med noter af lakrids, som er perfekt balanceret 
med hint af bær, kanel, nelliker og violer.

2015 Brunello di Montalcino, D.O.C.G., Tenuta Pian delle Vigne      kr. 695,-                                    
Aromaen er kompleks og kendetegnet ved noter af moden frugt og violer 
ledsaget af tørrede blomster, kakao, kirsebær i spiritus og krydderier som 
oregano og merian.

2016 Don Maximiano Founder’s, Viña Errazuriz      kr. 795,-                                    
Dybrød farve. Dyb, rig og solmoden duft af Cabernet druer, der følges op 
af en kraftig og eminent koncentreret, fyldig og nuanceret smag.   

2018 Pinot Noir, Bien Nacido, Fess Parker Winery    kr. 595,-                                    
Klassisk, smuk granatæblerød Californisk Pinot Noir. 
Frisk i udtrykket med spor fra fadlagringen. 



Fine wine

Rosévine  pr. fl.

2020 M de Minuty Rosé, AOP, Château Minuty  kr. 395,-   
Super harmonisk rosé, hvor fersken og kandiseret appelsin forkæler dig. 
 

2020 Château Minuty 281 Rosé, AOP  kr. 695,-          
Intens aroma med hvide ferskener og melon. 
Flot afbalanceret med sprød og frisk syre.  

Dessertvine 

2016 Château Piaut, AOP, Sauternes          kr. 395,-                                    
Duften har toner af eksotiske frugter og krydderier. 
Smagen er fyldig og sød med en meget diskret syre.

40 Years Old Tawny, Grahams          kr. 1225,-                                    
Noget af det bedste fra Grahams. 

2000 Vintage Port, Grahams        kr. 1225,-                                    
Duften er fyldt med mørke bær, grøntsager, tobak og sød lakrids.

Avec 

Daniel Bouju Empereur XO, Cognac         3cl. kr. 55,- kr. 995,-                                    
Nuancer af muskatnød, nelliker, ingefær, vanilje og blommer, 
der smukt bidrager til en lang eftersmag.

Bas Armagnac XO       3cl. kr. 55,- kr. 995,-                                    
Har elegante noter af appelsinskal, kanel og ristet brød. 


