
Viejo Feo Cabernet Sauvignon 13,5%

Viejo Feo Chardonnay 13%

Lodi Zinfandel 14%

Intens chilensk rødvin med god struktur og rig afslutning, Den er let

frugtig med noter af bær, blommer, vanilje og sort peber.

Frisk chardonnay med en sprød gul/grønlig farve. Let syrlig med noter af

tropiske aromaer såsom ananas, citrusfrugter og bananer.

Fyldig, frugtig og smagfuld californisk zinfandel med flot, dyb farve og

let sødme med aromaer af brombær og ribs.  

Montespina Sauvignon Blanc 13%

En blomstrende og frugtig spansk hvidvin med en flot, og intens gul farve,

limetoner og en lang god afslutning.

Badger's Creek Chardonnay Semillion 12,5%

Typisk chardonnay fra det sydlige Australien med lette noter af eg.

Smagen er rig og fyldig med antydninger af vanilje og ananas.

Badger's Creek Shiraz Cabernet 13,5%

Rubinrød australsk rødvin med fin intensitet og klarhed. Smagen er let og

fyldig med en afrundet eftersmag.

Tarapacá 12% 

Blød og frisk rosévin fra Chile med duft af modne solbær og hindbær.

Tør og meget elegant smag, perfekt afbalanceret mellem let og kraftig.

Prosecco 11%
En frisk og tør mousserende prosecco. 

Fadøl
Pilsner 4,7%

Mærket af pilsner variere. Spørg din tjener hvilken slags vi har på hanen.

Krenkerup Classic 4,8%

Nørrebro Ravnsborg Rød 5,5%

Endnu en forfriskende og velbalanceret øl fra Krenkerup Bryggeri er med

sin flotte varme, brune farve, ekstra smag og fylde en ægte klassiker.

En variant af den klassiske britiske amber eller red ale.

Tæt maltkarakter blandet med en intens frugtrig og aromatisk duft.

Nørrebro New York Lager 5,2%

En undergæret øltype med intens maltkarakter og markant bitterhed. Den

er fyldig, kraftig og mørkgylden i farven med en let blomsteragtig duft.

"Under Urets Hane"
Sæsonens øl. Spørg tjeneren.

Vi har et varierende udvalg af
flaskeøl inkl. alkoholfri - spørg
tjeneren.

Vin

Vand 25 cl.

Coca Cola

Coca Cola Zero

Danskvand m/u citrus

Schweppes Lemon

Schweppes Tonic

Squash

Sprite

Læskedrikke

Søbogaard 25 cl.

Hyldeblomst

Solbær

Rabarber

Snaps
Jydesnaps

Linie aquavit

O.P. Anderson

Rød Aalborg

Aalborg Jubilæum

Aalborg Nordguld

Aalborg Porse

Aalborg Dild

Aalborg Export

Aalborg Krone

Brøndum

Brøndum Kummen

Bornholm Tradition

Bornholm Sommer

Harald Jensen

Danskvand 40 cl.

29,-

35,-

38,-

Vi har et varierende
udvalg af hjemmelavet
snaps - spørg tjeneren.

Kaffe & te

Espresso

Americano, cortado, latte, cappuccino, mocha

& varm kakao

Alm. kaffe eller te

Irsk kaffe

35,-

25,-/35,-

48,-

0,2 l. 38,- / 0,4 l. 65,-

35,-/45,-

65,-

 275,-

 285,-

 265,-

 275,-

 265,-

 55,-/255,-

 55,-/255,-

 55,-/255,-

Dagens kage/dessert

Hjemmelavet petit four
40,-

14,-


