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MOUSSERENDE

HVID

ITALIEN VENETO PROSECCO DOC MILLESIMATO BISCARDO
Vinen har en flot strågul farve og en intens og aromatisk
Bouquet med antydninger af æble og fersken.
Der er tale om sprudlende skønne bobler, som er fløjlsagtige med en harmonisk og aromatisk tør eftersmag.
GLAS 69,00 FLASKE 235,00

SPANIEN RUEDA. FLOR INNATA VERDEJO
SAUVIGNON BLANC
En dejlig frisk og utroligt frugtig hvidvin. Fin gylden farve.
Let, frisk og med nuancer af æble og tropiske frugter,
med fin syre og lidt til den søde side. Store ligheder med
Sauvignon Blanc. Perfekt på en varm sommerdag.
GLAS 69,00 FLASKE 245,00

ITALIEN VENETO PROSECCO ROSATO FRA BISCARDO
Farven er klar rosé. Bouqueten er frugtagtig med en
elegant smag af vilde jordbær og kirsebær. Velsmagende,
blød og harmonisk. Eftersmagen er behagelig og dejlig tør.
GLAS 79,00 FLASKE 258,00

ITALI FRIULI VENEZIA GIULIA GUERRA ALBANO
SAUVIGNON BLANC
Denne Italienske Sauvignon er frisk og syrlig med aromaer
afhvide blomster og tomat blade.
GLAS 79,00 FLASKE 275,00

SPANIEN CAVA BRUT RESERVA GLAMOUR D´OR
Denne Cava Reserva er lavet efter Champenoise-metoden
og har alt hvad du forventer af en mousserende
vin af høj kvalitet med betydeligt mere rondeur og
sterallure end nogen anden Cava. Intens aromatisk,
frodig mousse, meget fine perler, velsmagende og
med en lang finish.
FLASKE 268,00

TYSKLAND RIESLING LA ROCHE FRA REINHESEN
LA ROCHE Riesling giver forfriskende citrus- og ferskenaromaer i næsen, mens munden overbeviser dig om topklasse
vin, med overraskende komplekse, saftige og faste noter.
Der er også en fantastisk flot struktur og en mineralitet i
vinen som fuldender smagsoplevelsen.
GLAS 95,00 FLASKE 335,00

FRANKRIG CHAMPAGNE BRUT CUVEE OUVERTURE,
PHILLIPE COSTA
Fin Perlende og Vedholdende, livlig og fløjlsagtig.
Flot bleggul farve som stråler. Næsen er elegant og
foranderlig. Første toner af frugter, pære og fersken,
når vinen åbnes, fanges bløde noter af vilde blomster,
honning og croissanter.
FLASKE 495,00

ITALEN FRIULI VEZENIZA GIULIA GIULIA VENEZIA PALADIS
CHARDONNAY
Det er visuelt lyst strågult med gyldne refleksioner. Næsen
spreder sig bestemt på intense noter af frisk frugt hvid pulp
af hvid fersken og forskellige forslag af eksotisk frugt og
officinal urter. I munden er den rig, med en stor friskhed,
understøttet af en behagelig mineraljodiseret tone, der
giver struktur. Blød, lang, vedvarende finish.
FLASKE 369,00

ROSÉ

ROSÉ

ITALIEN VENETO ROSAPASSO FRA BISCARDO
Farven er klar rosé. Bouqueten er frugtagtig med
en elegant smag af vilde jordbær og kirsebær.
Velsmagende, blød og harmonisk. Eftersmagen er
behagelig og dejlig tør.
GLAS 75,00 FLASKE 269,00

FRANKRIG COTES DE PROVENCE PINK VALLEY
Helt klassisk rosé fra Provence med tegn på, at det snart er
sommer med terrassehygge og let mad. Dufter af modne
jordbær, hindbær og blomster. Tør og frisk i smagen, der
har god fylde og kraft, men hvor grapefrugt noter giver den
noget sprødme.
FLASKE 325,00

ITALIEN VENETO SCAIA ROSATTO TENUTA STO ANTONIO
Denne skønne rosa rosévin er let og lys. Aromaerne er
med friske noter af blomstrende roser og sommerfrugter.
Smagen er velafbalanceret og blid.
GLAS 69,00 FLASKE 375,00

SPANSK NAVARRA ARTAZURI GARNACHA
En ung velsmagende spansk rosevin fra D.O. Navarra produceret af vingården Artazu i Navarra ved hjælp af
Garnacha Tinta druer.
FLASKE 365,00
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RØDVIN
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ITALIEN VENETO NEROPASSO
Denne neropasso er vinhuset Biscardo mest sælgende rødvin i hele verden – og når du først har
smagt den forstår du hvorfor. Denne rødvin har
den fylde og lidt søde smag, som mange danskere foretrækker. Vinen har en intens rubinrød
farve. Spicy bouquet med antydninger af kirsebær, sorte kirsebær og blomme kompot.
GLAS 79,00 FLASKE 325,00

ITALIEN VENETO AMARONE DE LA
VALPOLICELLA VINTAGE
Intens granatrød i farven og en karakteristisk winy bouquet som er intens og vedvarende med kirsebær hints. Fløjlsagtig
og let bitter smag – minder om kirsebær
og bitre mandler.
GLAS 139,00 FLASKE 595,00

ITALIEN PUGLIA CANTONOVO PRIMITIVO BIO
Farve: purpur rød, strålende og beroligende.
Bouquet: vinous, medium intens, temmelig vedholdende, et slaraffenland af frugtagtige noter,
interessant og frisk. Smag: diffus og behagelig
blød. Tanninen er afmålt og “syren” giver en fin
friskhed der fremhæver frugtsmagen i ganen.
Med lige dele poesi og respekt for naturen har
familievirksomheden fremelsket en økologisk
rødvin i særklasse. Du vil opleve et slaraffenland
af liflige indtryk på paletten og en smagseksplosion af røde fruer i alle afskygninger.
FLASKE 375,00
ITALIEN SARDEGNA IS SOLINAS CARIGNANO
DEL SULCIS RISERVA
Vinens aromaer er en intens og vedvarende
parfume med tydelige noter af moden frugt og
marmelade. På ganen er denne vin fyldig,
harmonisk og varm smag med vedvarende
frugtagtige noter
FLASKE 425,00

FRANKRIG BOURGOGNE HAUTES COTES
DE BEAUNE
En flot rødvin, der er drikkeklar som
ung, men kan udvikle sig i op til 7 år fra
høståret, under optimale betingelser. En
smuk vin hvor duften af hvide blomster på
delikat vis blandes med smagen af frugt
med lyst frugtkød
FLASKE 425,00
SPANIEN RIBERA DEL DUERO, COSTAVAL
CRIANZA.
Bodegas Costaval Crianza er en vin, der
med Costavals mere lempelige fadbrug år
efter år bare bliver bedre og bedre. Costaval Crianza er en semi-moderne Ribera
del Duero, hvor man fornemmer de klassiske rødfrugtede og tobakkede toner fra
Ribera del Duero kombineret med Costavals fint integrerede brug af fade.
FLASKE 395,00

DESSERTVIN
ITALIEN SICILIE ZIBIBBO LATE HARVEST
En god dessertvin er prikken over idet til en god middag med venner.
Sicilien kan i den grad lave søde vine. Hvid, (sensommer høstet) sød vin, med en høj
kompleksitet. Med syren, den honningfyldte sødme og friske touch er Vendemmia
Tardiva, alt hvad du kan drømme om i en moderne dessertvin. En ren og sødmefyldt
nydelse. karamelliseret citrus og smager som honning svøbt i modne frugter. Det er
ren nydelse. Overrask bordet med en særdeles spændende en af slagsen.
GLAS 90,00 FLASKE 455,00
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Frokostmenu
fra 12:00 til 16:30

Club sandwich
Kylling og bacon. Serveret m. salat tomat, agurk,
syltede rødløg og karrydressing
129,Helstegt rødspætte
Serveret m. nye danske kartofler og persillesauce
145,Oksekød burger m/bacon & ost
Salat tomat, agurk, syltede rødløg og aioli.
Serveret m/ pommes frites & mayo
159,BBQ Kylling burger
Salat tomat, agurk, syltede rødløg og avocado
Serveret m/ pommes frites & mayo
159,Dagens ret
Spørg venligst tjeneren
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Forretter
Laksecarpaccio
serveret m. bagte syltede tomater, rucolasalat
parmesanost & hjemmelavet pesto
129,Burrata
serveret m. grillede grøntsager,
pesto og hasselnødder
90,Ravioli
serveret m. brunet smør og parmesanost
95,Friskbagt brød 20,- pr. person
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Hovedretter
Helstegt Rødspætte
Serveret m. nye danske kartofler og persillesauce
249,Stegt unghanebryst
Marineret m. citron og friske urter. Serveres med
stegte nye kartofler & årstidens grøntsager
og portvin glaze
265,Dampede blåmuslinger i hvidvin
Serveret m. sprøde grøntsager, pomfritter og aioli
165,Dagens ret:
Spørg venligst tjeneren.
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DESSERTER
Tiramisu
Hjemmelavet kage med likør og kaffe
85,3 forskellige oste
Serveres med syltede nødder, tørrede frugter,
og hjemmelavet knækbrød
96,Dagens kage
Spørg venligst tjeneren
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Kolde drikkeVARER
Sodavand, 0,33L

28,00
Valgmuligheder: Cola-Cola - Sprite - Cola Cola Zero - Fanta

Antons økologisk juicer

65,00
Valgmuligheder: Rabarber - Hindbær - Hyldeblomst - Æblemost - Jordbær

Øl
Tuborg fadøl, 0,4L
45,00kr
Valgmuligheder: Alm. eller Classic
ÆRØ specialøl fra Rise Bryggeri, 0,5L
65,00
Valgmuligheder: Ærø økologisk Valnød - Ærø økologisk pilsner
- Ærø økologiske India Pale - Ærø økologiske Dark Ale

Drinks

75,Valgmuligheder: Gin & Tonic - Rom & Cola - Mojito - Aperol Spritz

SnackS
Røget /Saltede mandler
45,Mix af sorte & grønne oliven
43,Peanuts
35,Trøffelchips
55,-

