
 
 
 
 
 
 
 
 

Vin- og drikkekort 

Before dinner drinks glas flaske 

   
Gin & Tonic: Mosgaard Dry Gin, 4 cl.  - Bon Accord Tonic 
 

kr. 85,-  

Brut de Charvis Crement Blanc, AOP  
Vinen fremstår dejlig fyldig og sprød med nærmest opløftende frisk syre 
 

kr. 65,- kr. 425,- 
 

Husets hvidvine   

   
Sauvignon Blanc, Rooiberg Winery 
Vinen er let at kende på sin friske, grønne stil, sin rigelige syre og frugtige, super sprøde 
præg af stikkelsbær, grapefrugt, ferskener og passionsfrugt 
 

kr. 65,- kr. 295,- 

50* Riesling Trocken, QbA, Schloss Johannisberg, Rheingau 
Denne friske, tørre og levende hvidvin er opkaldt efter den 50. breddegrad der går 
gennem Rheingau. Noter af ferskener, grønne æbler og citrusfrugt  
 

kr. 75,- kr. 355,- 
 

Château Famille Fabre, Chardonnay, Frankrig 
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 
 

kr. 85,- kr. 425,- 

Husets rosévin   
   
Décoré Rosé 
En meget forfriskende, sommerlig og fyldig rosé med en lækker sødmefuld eftersmag af 
jordbær  
 

kr. 65,- kr. 295,- 

Husets rødvine   
   
Errazuriz Estate Cabernet Sauvignon 
Vinen byder dig velkommen med aromaer af kirsebær – jordbær og toner af 
sødmefulde krydderier, karamel og vanilje 
 

kr. 65,- kr. 295,- 

Grande Courtade Pinot Noir, IGP, Famille Fabré 
Klassisk let, lys rød i glasset og med et let røget indtryk, der suppleres smukt og elegant 
af hint af smagfulde kirsebær og sort peber. Hele udtrykket er let, subtilt og komplekst 
 

kr. 85,- kr. 355,- 

Valpolicella Ripasso, D.O.C. Classico Superiore, Guerrieri-Rizzardi 
Flot granatrød farve. Intens, bæragtig drueduft, der følges op af en karakterrig og 
frugtintens tør smag 
 

kr. 99,- kr. 425,- 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Vin- og drikkekort 

Champagne  flaske 

   
Deutz Brut Classic, AOP  
Ren og rig smag, smuk fylde, krop, finesse og cremet smag.                                                                        
Ekstremt elegant finish, som fuldendes af en let perlen 
 

 kr. 595,- 

Deutz Rosé, AOP 
Smagen er kompleks og kraftfuld, men alligevel utrolig fin og nuanceret med 
inciterende nuancer af friske jordbær og stikkelsbær 
 

 kr. 795,- 

Hvidvine   
   
Alsace Riesling Kastelberg, Grand Cru, Julien Schaal 
Stor elegance kombineret med en naturlig virilitet. Stram, knastør, mineralsk og 
citruspræget med god syre og flot fylde 
 

 kr. 595,- 

Meursault, AOP, Maison Joseph Drouhin 
Duften har de klassiske Bourgogneegenskaber med toner af smør, lime og 
hasselnødder. Smagen er fyldig og cremet med en let og diskret syre til at afbalancere 
vinen med 
 

 kr. 895,- 

Bramito del Cervo Bianco, IGT, Castello della Sala, Antinori 
Smagen er saftig og mineralsk med en god struktur, der opretholdes af en fremragende 
friskhed  
 

 kr. 495,- 
 

DAOU Family Estates Reserve Chardonnay 
en fyldig Chardonnay der viser, hvorfor mange elsker, når den bliver fadlagret 
 

 kr. 695,- 

Rosévin   

   
M de Minuty Rosé, AOP, Château Minuty 
Fra første sekund rammes du på behageligste vis af intense aromaer af tropisk frugt og 
fine, syrlige bær. Frisk, let og levende på tungen med pæne præg af provencalske urter.  
 

 kr. 395,- 

Rødvine   

   
Château Morillon, Saint-Èmilion Grand Cru 
En super klassisk Saint-Èmilion som grundet årgangen læner sig lidt til den lidt mere 
fyldige og intense side med fine præg af vilde bær og blommer 
 

 kr. 465,- 
 

Beaune Grèves, Premier Cru, Maison Joseph Drouhin 
Masser af farvemæssig intensitet i glasset, mens næsen bliver kælet for med hint af ribs 
og krydderier 
 

 kr. 995,- 



 
 
 
 
 
 
 
 

Vin- og drikkekort 
Brunello di Montalcino, D.O.C.G. Tenuta Pian delle Vigne 
Silkeblød vin i fuld balance og harmoni med en behagelig friskhed. Noter af lakrids, 
kakao og modne røde frugter i eftersmagen 
 

 kr. 895,- 

DAOU Family Estates Reserve Cabernet Sauvignon 
Klassiske aromaer af brombær, ribs og pibetobak med mere subtile noter af tranebær, 
bagekrydderier, lakrids, skifer og mørk chokolade. Når du smager, oplever du vinens 
fylde og fløjlsbløde lag med en fast underliggende struktur 

 kr. 795,- 

 

 

 

 

Dessert-/portvine glas flaske 

   
Château Martillac, AOP 
Virkelig flot dessertvin og value for money. Meget aromatisk med flotte sødmefulde og 
honningagtige præg af mandler og tørre druer 
 

 kr. 395,- 

Grahams LBV – Late bottled Vintage 
Graham´s rammer skiven igen med varmende, mørke, sødmefulde præg af kirsebær, en 
smule blåbærsyltetøj, lettere krydderier og små strejf af chokolade 
 

kr. 80,- kr. 425,- 

Graham´s 20 Years Old Tawny 
Mørk med et gyldenbrunt skær. Smagen er rig og fed med masser af mørk chokolade og 
tørrede kirsebær    
 

 kr. 795,- 

Specialøl – Øl – Vand   

   
Anarkist Brown Ale  Alk. 6,3% 0,50 l. kr. 70,- 
Anarkist Haze IPA  Alk. 0,5% 0,50 l. kr. 70,- 
Schiøtz Nordisk Hvede   Alk. 4,8% 0,50 l. kr. 70,- 
Schiøtz Gylden IPA  Alk. 5,9% 0,50 l. kr. 70,- 
   
Fadøl: Odense Pilsner – Odense Classic 0,50 l. kr. 65,- 
Fadøl: Odense Pilsner – Odense Classic 0,30 l. kr. 45,- 
Heineken 0,0% Alkoholfri 0,33 l. kr. 35,- 
   
Sodavand: Pepsi – Pepsi MAX – Faxe Kondi m.fl. 0,25 l. kr. 32,- 
Egekilde – Kildevand 0,50 l. kr. 32,- 
Æblemost – Økologisk i karaffel 0,50 l. kr. 50,- 
Appelsinjuice – i karaffel 0,50 l. kr. 50,- 
   

Kaffe - The   

   
Kaffe/the – Espresso – pr. kop  kr. 30,- 
Specialkaffe pr. Kop  kr. 35,- 
Irish Coffee “byg selv” – 5 cl. Irsk whisky, farin, kaffe og flødeskum  kr. 85,- 


