
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,-


