Vendia øl.
Pr stk. 65.-

Pr stk.49.-

Vores udvalg af Vendia´s øl serveres i 0.5L flaske

Vores udvalg af speciel øl serveres i 0,33 l flaske

Karlsson Speciel
Karlssons Speciel er en
Gylden Pale Ale
med fyldig skumkrone,
der dufter af spæde
forårs urter med tydelige
noter af citrus og
hyldeblomst 5,6 % Vol.

Elsebeth Gyldenstjerne
Steam Beer 4,8% vol.
Øl af typen Steam Beer, hvilket
vil sige, at der er brugt undergær,
der er gæret ved høj temperatur.
Øllet har en flot rødlig farve

Stygge Krumpen
Indian Pale Ale 5,8% vol.

Schwarzbier
En næsten helt sort øl, men med pilsnerens lethed. 5,2 %
Vol.

Bock
Et mørk og fyldig bryg med duft af karamel og sødme. 7%
Vol.

Vendelbobajer
Vendelbo Bajer er en bayriskinspireret øl brygget på
pilsner og karamelmalt, der giver øllen en behagelig fylde
og sødme. 5,5% Vol.

Dette er en Indian Pale Ale
der udskiller sig fra andre øl af
samme type. Øllet har er mild
humlesmag og øllets farve er en
smule mørkere.

Mørk Kutterøl
En mild ale 5,2% vol.

Der er til denne øl brugt flere
forskellige typer malt.
Det er Pilsnermalt, Municmalt,
Blackmalt og Chokomalt.
Humletype: Hallertauer Tradition
Øllet har en let smag af
chokolade, karamel og kaffe.

Løkken Badehus
Hvedeøl alc. 5,2% vol.

Belgisk Witt, traditionel belgisk hvedeøl
Smagen er kornagtig af hvede malt
svag bitterhed fra humle og appelsinskal
noter af vanilje.

Vin/Special øl

Rødvin.

Husets Rødvin

Beyra Altitude Tinto 2015
Farven er flot og indbydende rød, trods sin unge alder. Duften er
kompleks med modne frugter som kirse- og solbær.
Den perfekte sommervin, der er skabt til at blive serveret let afkølet
på terassen. Super lækker vin som ledsages godt af såvel svine som
oksekød.
1/1 flaske 179.- Et glas 49.-

Hvidvin.

Elegance Chardonnay

Husets Hvidvin

Beyra Altitude Bianco 2016
Farven er frisk med et ungt grønligt skær, Smagen er sprød og frisk.
Den minder en del om en lækker Sauvignon blanc. Lækker citrus,
grape og stikkelsbær giver en fyldig smag,
Nydes kold på terrassen, med skaldyr eller lækre sommersalater.
1/1 flaske 179.- Et glas 49.-

Bourgogne og dets vine er kendte i hele verden, og Chardonnay er en
af de oprindelige sorter. Chardonnay Elegance er en perfekt
introduktion til Bourgognes mest prestigefyldte appellationer. Denne
vin viser sarte fad noter og aromaer af frisk frugt.
Eftersmagen er elegant og velafbalanceret. Nyd den med grillet fisk,
skaldyr og charcuteri. Dens friske og rige struktur gør den til en
fremragende aperitif vin.
1/1 flaske 219.-

Rose´

Beyra Reserva 2015

Gran Beau Rosè
Pico & Vine Chardonnay 2015

Moden, rød og klar i glasset. Duften er domineret af vilde kirsebær og
vanilje fra fadet. Smagen er frugtig og krydret. Kirsebær og blåbær
står i front, og et behageligt balanceret fad giver vinen et modent
udtryk.
Super lækker vin som ledsages godt af såvel svine som oksekød.

2015 årgangen af denne Chardonnay rammer helt plet med en en
fantastisk balance mellem den fuldmodne fedme og den elegante
levende syre.
Vinen er en delikat nydelse alene, men kan også nydes til fisk, kylling
og bløde oste.

1/1 flaske 249.-

1/1 flaske 219.-

Rosé fra det sydlige Frankrig vinder mere og mere indpas når der
skal handles vin til sommeren. Områderne omkring Provence,
Languedoc og Gascogne er blevet rosé paradis.
Vinene er
frugtrige, lette og man får her meget "value for money", hvilket er et
perfekt match når der skal nydes et glas på terrassen.
Meget fine udtryk, røde bær, jordbær med krydrede nuancer.
1/1 flaske 189.- Et glas 55.-

