Vendia øl.
Pr stk. 65 kr.

Pr stk. 65 kr.

Vores udvalg af Vendia øl serveres i 0,5 l flaske

Vores udvalg af Skagen Bryghus øl serveres i 0,5 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.

Læsø Salt
Øl med sydesalt 5,0% vol.
Ravgylden øl brygget med sydesalt fra Læsø salt, malt rig
smag og frisk humleduft.

Anne Ancher
Hyben ale 5,0% 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
VendelboBajer er en bayriskinspireret øl brygget på
pilsner og karamelmalt, der giver øllen en behagelig fylde
og sødme.
5,5% Vol.

En rigtig dame øl brygget med tørret hyben skaller og
lyngblomster.

Havstrøm
Ipa 4,6% vol.
Forfriskende og let drikkelig sommerøl. Tørhumlet med
amerikanske humletyper, som bidrager med den frugtige
smag og duft.

Rav Larsen
Rød hvede 6,0% vol.
Ravfarvet og fyldig hvede øl med flot skum top. Kun en
anelse er brugt, da det er hveden som skal smage
igennem.

Vin/Special øl

Rødvin

Hvidvin

Husets Hvidvin

Husets Rødvin

Elegance Chardonnay

Dyb granatrød i glasset. Næsen forfører med kandiseret kirsebær,
tørrede blommer, rosin, chokolade og kaffebønner. I munden tør
til halvtør, fyldig og kraftfuld. Lækker intens bærsødme med fin
friskhed og elegante, finkornede tanniner. Super lækker vin som

Farven er strågul med et grønligt skær, smagen er fyldig, rund og
vedvarende, lækker citrus, fersken og hvide blomster giver en fyldig
smag,
Nydes kold på terrassen, sammen med fisk og skaldyr

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.

ledsages godt af såvel svine- som oksekød.

1/1 flaske 189 kr. Et glas 55 kr.

1/1 flaske 229 kr.

Galante Sangiovese Appasimento 2016

1/1 flaske 189 kr.

Et glas 55 kr.

Chateau Tanais Olivier Haut-Médoc 2012
Vinen er dyb rubinrød med dejlig duft af viol, hindbær, blomme og
solbær. Hints af mynte, skovbund, cigarkasse, grafit, kaffe og vanilje.
Smagen er lækker bærfrugtig med masser af rank og elegant Bordeauxkarakter. Super lækker vin som ledsages godt af såvel svine- som

oksekød.
1/1 flaske 229 kr.

Marieta Martin codax 2016

Louis Moreau Chablis 2018
Smuk citrongul i glasset. Herlig frisk og mineralsk næse med
forårsblomster, æble, citron og pære, samt elegante strejf af yoghurt,
havbrise og flintesten. I munden lækker blød og cremet med delikat
frugt. Lang og forfriskende mineralsk finish. Vinen er en delikat nydelse

Rose´

Les Glaneuses Rosé 2019

alene, men kan også nydes til fisk.

Betagende lys Provence-farve... I næsen en veritabel frugtkurv af liflige
dufte: hindbær, jordbær, hybenrose og rabarber... Øjeblikkelig
sommerstemning! Vinen lander blid og cremet på tungen, hvor den
behager med sprøde lyse bærnoter og en krydret undertone af Herbes de
Provence. Les Glaneuses slutter pirrende mineralsk og enormt læskende.

1/1 flaske 259 kr.

1/1 flaske 189 kr. Et glas 55 kr.

