GO’ DAG
MORGENMAD

BRUNCH

Fra klokken 9:00 mandag til lørdag.
3 slags morgenmad til de morgenfriske
frem til klokken 10:30.

GRAN BRUNCH

MORGENPLATTE



Blødkogt æg, skyr med bærcoulis, fennikelpølse, mild
ost, kvædekompot, hvidt brød og rugbrød.

SKYR MED MÜSLI



Luftig skyr, müsli, bærcoulis, frysetørret hindbær.

3 SPEJLÆG



Spejlæg, bacon, ketchup, rugbrød, smør.

39

39
39

GULDKORT
Med et guldkort får du en masse
fordele ved GRAN, MØHR og
GranBar.
Guldpris på alle varme drikke.
Gratis kaffe til din brunch.
3 retters menu til 2 retters pris.
Sæt 1000+ kr. ind på dit Guldkort og
få en gratis flaske CAVA.
Sæt 2000+ kr. ind på dit Guldkort og
få en gratis flaske CHAMPAGNE.
SPØRG DIN TJENER OM FORDELENE HOS
MØHR OG GRANBAR.

Indtil 15:00



119

SKOVHUGGER BRUNCH 

139

Scrambled eggs, sprød bacon, laksetatar, skyr med bærcoulis, mild ost med kvædekompot, frugt med vaniljecreme.

Scrambled eggs, sprød bacon, tomat-/purløgspølse, hønsesalat, paté med syltede rødløg, skyr med bærcoulis,
pandekage med ahornsirup.

BØRNEBRUNCH



79

Scrambled eggs, sprød bacon, frugt med vaniljecreme,
skyr med bærcoulis, pandekage med ahornsirup.
Udvid din brunch:

BRUNCHFRITTER MED AIOLI
PANDEKAGE MED AHORNSIRUP
FRUGT MED VANILJECREME

25
25
25

Gratis juice & saft.
—
Til alle vores brunch medfølger en
Antons økologisk juice eller saft.
Vælg mellem:
APPELSIN / ÆBLEMOST / HYLDEBLOMST /
RABARBER / JORDBÆR / SOLBÆR /
TRANEBÆR / BLODAPPELSIN / HINDBÆR /
CITRONLEMONADE / GINGER ALE

TIL BØRN 

Til og med 12 år

PASTA CARBONARA
TROLDEBURGER & FRITTER
FISH N’ CHIPS
FRITTER MED KETCHUP

79
79
79
39

2 PANDEKAGER MED IS

49

DAGSMENU
HÅNDMADDER

Indtil 16:00

REJEMAD

89

LAKSEMAD

99

Rejer, æg, dildmayo, tomater, krydderurter.
Koldrøget laks, æg, rygeost, rødløg.

KARTOFFELMAD

89

FROKOSTTALLERKEN

129

Nye kartofler, aioli, serrano, purløg.
4 udvalgte “håndmadder” på rad og række. Rejemad,
laksemad, kartoffelmad, hønsesalat.

129

Hjertesalat, stegt kylling, parmesan, croutons, tomater,
cæsardressing.

BURGER
GRAN BURGER

ÆGGEKAGE

119

PARISERBØF

139

PASTA CARBONARA

149

FISH N’ CHIPS

159

Æggekage, friske tomater, sprød bacon, purløg, rugbrød,
smør.

Hakket oksekød, kapers, syltede rødbeder, sennepspickles,
løg, peberrod, æggeblomme.
Linguine pasta, pancetta, parmesan.

SALT & SØDT
FRITTER MED CHILIMAYO
SPRØDE RISCHIPS MED DIP
SOYAMANDLER
OLIVEN
3 SNACKS

Sammensæt 3 af ovenstående snacks til bordets
hyggestund eller som en let forret.

139

Hakket oksekød, sprød bacon, chilimayo, syltede
rødløg, marinerede agurker, friske tomater, ketchup,
fritter, aioli.

139

SKOVHUGGERBURGER

169

Kylling, sprød bacon, chilimayo, syltede rødløg, marinerede agurker, friske tomater, ketchup, fritter, aioli.

Steak af oksemørbrad, sprød bacon, chilimayo, marinerede agurker, syltede rødløg, friske tomater, ketchup,
fritter, aioli.

89

NACHOS MED KYLLING

119

3 SMÅ SØDE

29

BLØDENDE CHOKOLADEKAGE

69

2 PANDEKAGER MED IS

49

Oste- og salsagratinerede nachos med kylling samt
guacamole og creme fraiche.

Spørg vores tjener for dagens udvalg.
Med flødeis og knas. Kærlighed tager ikke kun 5 min.

Vi foretrækker vores okseburgere mediumstegte.

5
10

39
39
39
39
100

NACHOS

Oste- og salsagratinerede nachos med guacamole og
creme fraiche.

KYLLINGEBURGER

OST I DIN BURGER
SPEJLÆG I DIN BURGER

Indtil 16:00

Friteret torsk, sauce tatar, dildmayo, eddike, fritter.

SALAT
CÆSAR SALAT

DE VARME 

AFTENKORT
KLASSIKERE

GRANMENU

CÆSAR SALAT 

129

RIBEYE SOM CARPACCIO

PASTA CARBONARA

149

OKSEMØRBRAD

FISH N’ CHIPS

159

GRAN BURGER

139

KYLLINGEBURGER

139

SÆSONMENU

SKOVHUGGERBURGER

169

SASHIMI TUN

Hjertesalat, stegt kylling, parmesan, croutons, tomater,
cæsardressing.
Linguine pasta, pancetta, parmesan.
Friteret torsk, sauce tatar, dildmayo, eddike, fritter.

Hakket oksekød, sprød bacon, chilimayo, syltede rødløg,
marinerede agurker, friske tomater, ketchup, fritter, aioli.
Kylling, sprød bacon, chilimayo, syltede rødløg, marinerede agurker, friske tomater, ketchup, fritter, aioli.
Steak af oksemørbrad, sprød bacon, chilimayo, marinerede agurker, syltede rødløg, friske tomater, ketchup,
fritter, aioli.

5
10

Grillet spidskål, persillepure, syltet løg, urtecrumble, pommes frites. Vælg mellem bearnaise- eller rødvinssauce.

CHOKOLADE I VARIATION

Hvid og mørk chokoladeganache, råsyltede skovbær, pankocrumble med brun farin og kanel, creme fraiche parfait,
saltet karamelsauce.

Cantaloupemelon, sprødt bånd af glaskål, avocadocreme
med wasabi, sauce på ponzu, sesam og solsikkekerner.
Stegt blomkål med comte og blomkålspure, hollandaise
sifon, pommes macaire, sauce på stegt kylling og salvie.

GRAN & BLÅBÆR

39
39
39
39
100

ØL- & VINMENUER
ØLTASTING
4 udvalgte danske øl fra fad a 15 cl.

100

MILD VINMENU

150

Se de udvalgte øl på vores tavler eller spørg din tjener.

NACHOS
NACHOS MED KYLLING

89
119

3 SMÅ SØDE

29

BESTHEIM, Riesling, Frankrig
STONE BARN, Zinfandel, USA
PORTVINSCOCKTAIL eller ASTI

BLØDENDE CHOKOLADEKAGE

69

FYLDIG VINMENU

2 PANDEKAGER MED IS

49

Med flødeis og knas. Kærlighed tager ikke kun 5 min.

295

Cremet flødeis, blåbærkompot, granité på gran, granolie,
sprød malt.

SALT & SØDT
FRITTER MED CHILIMAYO
SPRØDE RISCHIPS MED DIP
SOYAMANDLER
OLIVEN
3 SNACKS

Sprøde croutons, trøffelmayo, syltede bøgehatte, revet
vesterhavsost, urtesalat vendt med sennepsvinaigrette.

URTEFARSERET KYLLING

Vi foretrækker vores okseburgere mediumstegte.

OST I DIN BURGER
SPEJLÆG I DIN BURGER

360

200

SHERWOOD, STRATUM, Riesling, New Zealand
RIPASSO. TOMMASI, Corvina veronese m.fl., Italien
PORTVIN, Otima 10 year eller DESERTVIN, La Playa

AFTENMENU
2 RETTERS MENU 255

FORRETTER 

3 RETTERS MENU 295

95

VIN OG ØL — VI ANBEFALER

SASHIMI TUN

BESTHEIM
GYLDEN IPA 40 CL. 5,9 %

65/275
55

HUMMERBISQUE +15

ABBONA, LANGHE BIANCO
GYLDEN IPA 40 CL. 5,9 %

95/475
55

RIBEYE SOM CARPACCIO

SHERWOOD, STRATUM
80/375
CITRA WITBIER 40 CL. 5,2 %
55

HOVEDRETTER195

VIN OG ØL — VI ANBEFALER

STEGTE KAMMUSLINGER

SANTA CRISTINA, ZENATO
ODENSE 1859 40 CL. 5,2 %

URTEFARSERET KYLLING

STONE BARN
60/265
MØRK MUMME 40 CL. 6,5 %
55

OKSEMØRBRAD +65

RIPASSO, TOMMASI
95/475
CASCADE DARK ALE 40 CL. 6,0 % 55

Cantaloupemelon, sprødt bånd af glaskål, avocadocreme med wasabi,
sauce på ponzu, sesam og solsikkekerner.
Hummercrepin, ristede græskarkerner, fennikelsalat, æbleeddike,
tapiokaperler, urteolie.
Sprøde croutons, trøffelmayo, syltede bøgehatte, revet vesterhavsost,
urtesalat vendt med sennepsvinaigrette.

Ristede jordskokker, jordskokkechips, jordskokkepure med brunet
smør, dildolie, frisk æble og sauce nage.
Stegt blomkål med comte og blomkålspure, hollandaise sifon,
pommes macaire, sauce på stegt kylling og salvie.
Grillet spidskål, persillepure, syltet løg, urtecrumble, pommes frites.
Vælg mellem bearnaise- eller rødvinssauce.

DESSERT 

85

GRAN & BLÅBÆR

Cremet flødeis, blåbærkompot, granité på gran, granolie,
sprød malt.

CHOKOLADE I VARIATION

Hvid og mørk chokoladeganache, råsyltede skovbær, pankocrumble
med brun farin og kanel, creme fraiche parfait, saltet karamelsauce.

DILD & HVID CHOKOLADE

Yoghurtis, krystaliseret og brændt hvid chokolade med dild og
verbena, pærekompot og frisk pærer.

OSTEBRÆT +25

Fire udvalgte oste, syltede nødder, kvædekompot, knækbrød.

80/375
55


UDFORSK VORES UDVALG AF:
Afterdinnercocktails
Bornholmercocktails
Gin & Tonic
Portvinscocktails
Mousserende vine
Dessertvine & Portvine
Kaffe & Varme drikke
Find det perfekte match til dig og din
dessert - sammen med jeres tjener

KOLDE

VARME

DANSK FRA FAD

THE (én gratis opfyldning af vand)

29/25

KOLBEKAFFE (én gratis opfyldning)
AMERICANO, DOUBLE 

25/20
30/25

ESPRESSO, SINGLE
ESPRESSO, DOUBLE 
MACCHIATO, DOUBLE
CORTADO, DOUBLE

20/15
30/25
35/30
35/30

CAPPUCCINO, SINGLE
CAPPUCCINO, DOUBLE
CAFÉ LATTE, SINGLE
CAFÉ LATTE, DOUBLE
LATTE MACCHIATO, SINGLE
LATTE MACCHIATO, DOUBLE
FLAVOR LATTE, SINGLE
FLAVOR LATTE, DOUBLE

36/30
46/40
36/30
46/40
42/35
52/45
42/35
52/45

VARM CHOKOLADE MED FLØDESKUM
CHOKOKAFFE
CHOKOLADEMILKSHAKE

42/35
42/35
46

CHAI LATTE

42/35

ISKAFFE
ISKAFFE MED BAILEYS

46/40
65/60

Se udvalg i baren.

ØLTASTING - 4 UDVALGTE FAD A 15 CL.

100

Se de udvalgte øl på vores tavler eller spørg din tjener.

ROYAL PILSNER 40 CL. 4,6 %

45

ODENSE 1859 40 CL. 5,2 %

55

GYLDEN IPA 40 CL. 5,9 %

55

CITRA WITBIER 40 CL. 5,2 %

55

MØRK MUMME 40 CL. 6,5 %

55

En strågul undergæret pilsner med lav bitterhed, der gør
det til en let drikkelig og forfriskende øl.
Gylden pilsener med fire typer malt, der giver øllet dets
noter af karamel og dejlige farve.

Udover de fire humletyper, Simcoe, Citra, Pacific Gem og
Green Bullit, indgår der hyben og rosmarin i opskriften.
Hvedeøl med lemon- og grapenoter, som skabt til at give
en witbier den helt rigtige karakter. En vellykket crossover mellem belgisk fylde og amerikansk kant.

Udover et strejf af de nordiske bær, solbær, hyben og slåen,
indgår der ikke mindre end syv malte og tre humletyper.

CASCADE DARK ALE 40 CL. 6,0 %

55

Den amerikanske cascadehumle giver, med sine frugtige
blomsternoter, denne mørke og fyldige ale en duft og
smag, der klæder chokolade- og kaff enoterne.

UDENLANDSK PÅ FLASKE
HEINEKEN 33 CL. 4,6 % 
SOL 33 CL. 4,5 %

45
45

JUICE & SAFTE
ANTONS ØKOLOGISK SAFT

42

ANTONS ØKOLOGISK JUICE

42

Hyldeblomst, solbær, hindbær, jordbær, rabarber,
tranebær, citronlemonade eller ginger ale.
Appelsin, æblemost eller blodappelsin.

VAND
GLAS
KANDE
KANDE MED SMAG
BRUSENDE KANDE
BRUSENDE KANDE MED SMAG
SODAVAND LILLE/STOR

Normal/Med Guldkort

10
20
30
65
75
30/45

Pepsi, Max, Faxe kondi, appelsin, lemon, danskvand.

Vælg mellem fransk vanilje, karamel, saltet karamel
eller hasselnød.

Alle vores chokoladedrikke er lavet på ægte fransk
chokolade af højeste kvalitet. Sig til, hvis du er til stærk
chokolade.
Vælg mellem den originale MUMBAI CHAI eller
PERSIAN CHAI med toner af lakrids.

BAILEYS KAFFE
49/45
IRSK KAFFE
49/45
MEXICANSK KAFFE M. KAHLUA & TEQUILA 65/60

BOBLER
ANNA DE CODORNIU
Cava Brut Blanc
Macabeo/Chardonnay, Spanien

CHAMPAGNE
49/325

Livlige og sprøde bobler der er elsket af alle cavafans, der
er til de tørre men fyldige druer.
I 1659 giftede Anna Codorniu sig med Miquel Raventós,
der lige som hende kom fra en familie med lange traditioner som vinmagere. Mange år senere, i 1872, var en af
efterkommerne Josep Raventós, den første nogensinde
der lavede en Cava efter “Methode Traditionelle” - altså
med 2. gæring i flasken som man gør det i Champagne.

ASTI AMATISTA BLANC
Moscato, Spanien

39/198

Søde og aromatiske bobler der vil blive elsket af alle
Astifans. Ordet Amatista har sin oprindelse i det græske
og betyder ‘fuld af vin’.

CAPRICE DE LUNE
Rosé Demi Sec.
Gamay, Frankrig

325

Forførende lyserøde bobler med fyldig sødme. Vinen har
en dejlig lyserød farve med vedvarende bobler. Smagen
er frisk og sprød med noter af jordbær og kirsebær i en let
sødlig, elegant charme. Nydes afkølet ved 6 til 8 grader
og anbefales gerne som aperitif.
I gamle dage troede man, at boblerne i vinen var et resultat af månens lunefuldhed og deraf navnet “Caprice de
Lune”.

SORELLE BRONCA - ØKOLOGISK
Prosecco Brut Blanc
Glera, Italien

375

Økologiske bobler med stor frugt og elegant tørhed.
Der står kvinder bag alt - det gælder også for denne vin.
Søstrene Ersiliana og Antonella Bronca er virkelig nogle af
de producenter, der arbejder på at højne kvalitetsniveauet
i Conegliano. Siden 2009 har søstrene omlagt dyrkningen
efter organiske principper. Det betyder, at de kan opnå det
officielle økologiske stempel fra årgang 2012.

TERRASSEN
Se vores overdækkede tagterrasse
på første sal. Perfekt til mindre
selskaber.

G.H. MUMM
Champagne Brut
Chardonnay - Pinot Noir - Pinot Menuier

895

G.H. MUMM ROSÉ
Champagne Brut
Pinot Noir - Chardonnay - Pinot Menuier

995

MOËT & CHANDON ROSÉ
Champagne Brut
Pinot Noir, Frankrig

995

En tør og forfriskende Champagne med flot frugtighed,
som er i god balance med vinens syre.

Flot rosé Champagne med en lang kraftig eftersmag.

Dynamisk og spontan Champagne med fremtrædende aromaer af vilde bær. Flot lyserød farve til de store øjeblikke.

HENRI GIRAUND, FUT DE CHENE 75 CL
MAGNUM HENRI GIRAUND 150 CL
Champagne MV09, Brut, Grand Cru Aÿ
Pinot Noir - Chardonnay

1595
3000

Henri Giraud blev etableret så langt tilbage som i 1625, hvilket
gør dem til et af Champagnes længst eksisterende huse.
Tidligere var Champagnerne fra Henri Giraud forbeholdt et eksklusivt og begrænset fransk klientel men er
nu kommet til Danmark efter at være blevet kåret som
verdens bedste champagnehus.

ROSÉ
D2
Grenache, Frankrig

285

HENRI BOURGEOIS
Pinot Noir, Frankrig

275

Sydfransk charme på flaske - frisk og blød i smagen med
vedvarende eftersmag af fersken, abrikos, melon og vilde
krydderurter.

Let drikkelig og elegant rosé. Sarte noter af røde bær og
rosenblade.

STONEBARN
Zinfandel, Californien

60/255

PRETTY GORGEOUS
Cinsault, Frankrig		

55/235

En let og sprød rosévin med friske aromaer af jordbær,
kirsebær og vandmelon. Det sikre valg til sommerdagene
på terrassen.

Halvtør frisk rosévin med bouquet af røde bær som ribs,
jordbær og hindbær samt frugtrig smag.

HVIDVIN
SAUVIGNON BLANC
3 WOOLY SHEEP
Marlborough, New Zealand

RIESLING
285

Dejlig frisk og sprød og en elegant bouquet af passionsfrugt, stikkelsbær og hyldeblomst. Smagen kan sammenlignes med en Sancerre, den tørre og fyldige smag
med lang eftersmag af modne eksotiske frugter kombineret med friskheden fra lime og grapefrugt.

SHERWOOD, STRATUM
Waipara, New Zealand

375

Klassisk koldklima vin, med distinkte stikkelsbærnoter
og tropisk frugt, med en forfriskende og mundvandsfremkaldende frugtsyre.
Vinene fra Sherwood Estate er af enestående høj kvalitet, tro mod alt hvad man forbinder med vine fra New
Zealand: kølig velafstemt frugt, delikat friskhed i perfekt
balance.

HENRI BOURGEOIS, SANCERRE
Loire, Frankrig - Kældervin

475

Smag af citrus og lime, grønne æbler og afdæmpede
eksotiske frugter, med en fin underliggende mineralsk
tørhed. Kraftfuld, men er stadig både elegant, harmonisk og typisk.

VIOGNIER
RINA LANCA, ØKOLOGISK
Sicilien, Italien

295

Økologisk elegant vin fra Sicilien med en smule fad.
Smagen er fyldig med ananas, melon og vanilje der med
syren resulterer i en elegant “ren” vin.

ABBONA, LANGHE BIANCO
Piemonte, Italien

475

BESTHEIM
Alsace, Frankrig

275

Frisk og frugtagtig med en klassisk velstruktureret
tør smag. Gylden farve med en intens duft af delikate
frugtagtige noter, som citrus og grape.
De sanseindtryk, som den efterlader i munden, skal
udtrykke den ægthed, harmoni og livsglæde, der kendetegner dette hjørne af Frankrig, som “månejægerne” har
viet deres liv til.

HOCHHEIMER
Rheingau, Tyskland

385

Moderat tør vin med en elegant og lækker, forfriskende
smag. Egner sig perfekt til fiskeretter og lette kødretter.
Vi befinder os i udkanten af den lille vinby Hochheim
i området Rheingau, der er et af de mindste af de 13
klassiske, tyske vinområder. Rheingau er kendt for sine
flotte Riesling-vine, der næppe laves bedre noget andet
sted i Verden.

SHERWOOD, STRATUM
Waipara, New Zealand

375

Aromatisk og fyldig Riesling med en elegant frugt samt
syrlig intens eftersmag med noter fra citron og lime.
Det familieejede Sherwood Estate blev etableret i 1987 af
Dayne og Jill Sherwood, og er dermed det ældste i regionen. Pionerånden har dog aldrig helt forladt ægteparret
og Jill ynder at sige “We do it all. All day, every day.”

BIBO RUNGE, HALB TROCKEN
Rheingau, Tyskland

475

Bibo Runges er et yderst charmerende bekendtskab, der
kan fungere som øjenåbner, for de der stædigt postulerer, at de kun kan lide knastørre Riesling-vine.

Druerne til denne vin høstes sent og giver derfor en
ekstra kraft til vinen. Den har en brillant strågul farve
og en meget kraftig duft med eksotiske nuancer af
ananas og mango. Den har en lang afbalanceret eftersmag samt en lidt cremet stil, som kommer fra et 7
måneders ophold i små egetræsfade. Vinen til den der
leder efter noget helt særligt!

Noter af citrusfrugter, kvæde og appelsinskal stiger
blidt op af glasset, og i munden er der en glycerinagtig
fedme, der binder kampen mellem det syrlige og det søde
sammen på forbilledlig vis, og frister til endnu en mundvandsfremkaldende slurk af denne indbydende nektar.

Druen er både meget eksotisk i fremtoningen og meget
sjælden i Italien. Druerne dyrkes på Abbona’s egne
marker i Franzione san Luigi, Dogliani i Langhe.
Fælles for disse marker er, at de er nøje udvalgt siden
Abbona startede deres eget vinhus i 1970. Han er
blandt topproducenterne for sit område af både Barolo,
Babaresco og Barbera.

Stor, frugtig og fyldig vin med en fornem placering på
“world-top-100-vine” 5 årgange.

EROICA, CHATEAU STE. MICHELLE
Washington State

585

Eroica brillerer med aroma af sødmefulde hvide ferskner,
grapefrugt og syre, der får gummerne til at løbe i vand.
En fantastiske vin med et overordnet udtryk af strålende
klar frugt, forstærket mineralitet og næsten knitrende
sprød syre.


CHARDONNAY
VERANZA
Aragon/Zaragoza, Spanien

6 PÅ GLAS
265

Ungdommelig hvidvin med forfriskende let tropisk smag
af ananas og æbler - perfekt fylde og balance.
Chardonnay i spansk forklædning - den store franske og
internationale drue Chardonnay gør det fremragende
i Aragon i det nordøstlige Spanien, hvor vejret er helt
perfekt til at sikre Chardonnay-stil der aldrig bliver for
mager eller sød og kvabset.

VERANZA
Chardonnay, Spanien

60

Ungdommelig hvidvin med forfriskende let tropisk smag af
ananas og æbler - perfekt fylde og balance.
Chardonnay i spansk forklædning - den store franske og
internationale drue Chardonnay gør det fremragende
i Aragon i det nordøstlige Spanien, hvor vejret er helt
perfekt til at sikre Chardonnay-stil.

3 WOOLY SHEEP
Sauvignon Blanc, New Zealand

65

BESTHEIM
Riesling, Frankrig

65

Ligefrem, indbydende og harmonisk vin med stringent
mineralitet. Et perfekt match til al slags skaldyr.

SHERWOOD, STRATUM
Riesling, New Zealand

80

Louis Jadot hører til blandt Bourgognes mest historiske
og prestigiøse vinproducenter for både hvide og røde vine.
Louis Henri Denis Jadot kom til Beaune fra Belgien i slutningen af 1700-tallet, og opkøbte en del vinmarker, bl.a.
den legendariske monopol-mark “Beaune 1. Cru Clos des
Ursules”, som den dag i dag er en husets signaturvine.

Det familieejede Sherwood Estate blev etableret i 1987 af
Dayne og Jill Sherwood, og er dermed det ældste i regionen. Pionerånden har dog aldrig helt forladt ægteparret
og Jill ynder at sige “We do it all. All day, every day.”

SANTA CRISTINA, ZENATO
Veneto, Italien

375

I både duft og smag finder man tropiske frugter, nødder
og smørfedme. Vinen er dog holdt til den delikate og
mineralske side, med en god portion forfriskende syre.
Området Veneto udgør sammen med Toscana og Piemonte de mest prestisefyldte italienske vinregioner og er
hjemsted for nogle af verdens mest berømte af vine, for
Venetos vedkommende især Amarone.

LOUIS JADOT, PETIT CHABLIS
Bourgogne, Frankrig

RAIMAT
Costers del Segre, Spanien

495

295

Klassisk, stor og fadlagret Chardonnay. Fra vinhuset
Raimat der i 2015 fejrer 100 års jubilæum.
“We work with Mother Nature - not against her”, er
vingårdens slogan. Med Sustainable Wine Growing er
det lykkes at skabe fremragende kvalitet, uden at belaste
eller ændre på den miljømæssige balance i natur og landskab i det nordøstlige spanien 100 km fra Barcelona.

446, NOBLE VINES
Monterey, USA - Kældervin

445

Vinen lagres delvist på både stålfade og på egetræsfade.
Stålfadene bidrager til delikat aroma og frugtsyre. Egetræsfadene giver mere dybde. Forfriskende aromaer af
æbler, abrikoser og ananas. Halvfyldig med en let cremet
smag med nuancer af ferskner, kokos samt vanille.
Navnet 446 henviser til type 4 for Chardonnay-klonen
og Block 46 for beliggenheden i vinmarken.

Dejlig frisk og sprød og en elegant bouquet af passionsfrugt, stikkelsbær og hyldeblomst. Smagen kan sammenlignes med en Sancerre, den tørre og fyldige smag med
lang eftersmag af modne eksotiske frugter kombineret
med friskheden fra lime og grapefrugt.

Frisk og frugtagtig med en klassisk velstruktureret
tør smag. Gylden farve med en intens duft af delikate
frugtagtige noter, som citrus og grape.

Aromatisk og fyldig Riesling med en elegant frugt samt
syrlig intens eftersmag med noter fra citron og lime.

SANTA CRISTINA, ZENATO
Chardonnay, Italien

80

I både duft og smag finder man tropiske frugter, nødder
og smørfedme. Vinen er dog holdt til den delikate og
mineralske side, med en god portion forfriskende syre.
Området Veneto udgør sammen med Toscana og Piemonte de mest prestisefyldte italienske vinregioner og er
hjemsted for nogle af verdens mest berømte af vine, for
Venetos vedkommende især Amarone.

ABBONA, LANGHE BIANCO
Viognier, Italien

95

Druerne til denne vin høstes sent og giver derfor en
ekstra kraft til vinen. Den har en brillant strågul farve
og en meget kraftig duft med eksotiske nuancer af
ananas og mango. Den har en lang afbalanceret eftersmag samt en lidt cremet stil, som kommer fra et 7
måneders ophold i små egetræsfade. Vinen til den der
leder efter noget helt særligt!

RØDVIN
PINOT NOIR
3 WOOLY SHEEP
Marlborough, New Zealand

ZINFANDEL
335

En typisk lys rød Pinot Noir-farve, hvor bouqueten er
domineret af mørke kirsebær. Smagen er elegant med
brombær, kirsebær, mørke bær og en ganske let afrunding af fad.

LOUIS JADOT, COUVENT DES JACOBINS
Bourgogne, Frankrig

395

En meget klassisk Pinot Noir-vin. Masser af rød frugt
som hindbær, jordbær og ribs i vinens ungdom, hvilket
vil udvikle sig til mere komplekse og sekundære aromaer
over tid.
At Louis Jadot i dag er et af de mest velansete vinhuse
i Bourgogne må i allerhøjeste grad tilskrives, at de fornemme og lovpriste vine siden 1970 er skabt og profileret
af den legendariske og karismatiske vinmager Jacques
Lardiére.

667
Californien, USA

395

Frugtig og fyldig vin med stor anerkendelse fra vinanmelder Robert Parker i form af 93 ud af 100 point.
667 er nummeret på en eksakt klon af Pinot Noir, oprindeligt fra området Bourgogne. I Californien får den mere
sol, hvilket giver den en flot fylde.

ERATH, CHATEAU STE. MICHELLE
Oregon, USA - Kældervin

695

Vinen har lagret 13 måneder udelukkende på franske
egetræsfade. Det giver vinen en flot afrundet smag, med
nuancer af røde blommer og en snert af kanel.
Dick Erath er en af Oregons vin-pionerer og har siden
slutningen af 60’rne arbejdet ihærdigt med at frembringe
det bedste med Pinot Noir-druen.

295

Kompleks, elegant og fyldig rødvin med en intens rød
farve. Bouqueten er fyldt med blommer, violer og modne
kirsebær, som går igen i smagen og afsluttes med et strejf
af vanilje og mynte.

LOTE ESPICIAL, COLOME
Calchaqui Valley, Argentina - Kældervin

265

BRAZIN
Californien, USA

395

THE ONE BLACK
Californien, USA

495

Denne vin har en flot bouquet af brombær, blommer
samt en anelse krydderi i flot balance med gode tanniner.

“Den Rebelske” kraftige og krydrede, men afbalancerede, vin der i 2014 blev kåret til årets bedste rødvin i
USA. Mørk farve og intens næse af krydderier og kaffe. I
smagen fornemmes blommer, chokolade og vanilje.

Fede og frugtrige aromaer af blårbærkompot og chokoladeovertrukne kirsebær der afslutter oplevelsen med lang
blød eftersmag.
Presningen af druerne foregår yderst nænsomt for at
undgå for meget tannin og endelig er en del af vinen
lagret på franske og amerikanske egefade for at opnå
tekstur og kompleksitet.

BRUNELLO/AMARONE
BRUNELLO DI MONTALCINO
Sangiovese, Italien		

595

En af Toscanas store oplevelser der er intens og markant
med nuancer af skovbund, marmelade og lakrids.
Modern-Style’, imødekommende, indbydende Brunello.
Intens og vedholdende smag der kommer fra vinens 30
måneder på fad. Vinstokkene er mellem 15 - 25 år gamle,
hvilket er med til at give vinen sin påfaldende intensitet.

RIPASSO, TOMMASI
Corvina Veronese m.fl., Italien

475

Amaronens “Lillebror”. Fyldig, robust og sødmefuld vin.

MALBEC
FINCA SOPHENIA
Tupungato, Argentina

STONE BARN
Californien, USA

595

Fra de højest billiggende vinmarker i verden får du denne unikke og komplekse Malbec. Sorte frugter, kryderier
og peber dominerer denne koncentrerede vin med bløde
tanniner.

Tommasi familien var blandt de første i Valpolicella
til at fremstille “Ripasso”, ligesom de har været blandt
forkæmperne for at få indført den nye regel om at man
kun kan producere 2 flasker “Ripasso” for hver flaske
Amarone.

AMARONE, TOMMASI
Corvina Veronese m.fl., Italien - Kældervin

895

En tør og kraftig Amarone lavet på de klassiske druer.
Vinen har en flot teglstensrød farve, med bouquet af let
“oxidering” og fadlagring. Smagen er tør, kraftig og blød
med en let behagelig bitter eftersmag


SYRAH

6 PÅ GLAS

SENSAS
Pays d’Oc, Frankrig

275

3 WOOLY SHEEP
Pinot Noir, New Zealand

70

MATHILDA, M. CHAPOUTIER, TOURNON
Victoria, Australien

375

STONE BARN
Zinfandel, Californien

60

COTES DE RHONE, MICHEL CHAPOUTIER
Rhône, Frankrig

345

SENSAS
Cabernet Sauvignon og Syrah, Frankrig

65

Kraftig bouquet med rød frugt og Provencekrydderier.
Smagen er aromatisk, kraftfuld og finesserig med en
tannin der leder frem mod en næsten eksplosiv finish.

Sydfransk flot vin der er blød og venlig med smag
af vanilje, chokolade og fad. Vinen, fremstillet på
Syrah, lagrer i 3 måneder med egetræstave inden vinen
sammenstikkes med Cabernet Sauvignon og aftappes.

CHATEAU STE. MICHELLE
Washington State, USA

395

BRAZIN
Zinfandel, Californien

85

Sydfransk flot vin der er blød og venlig med smag
af vanilje, chokolade og fad. Vinen, fremstillet på
Syrah, lagrer i 3 måneder med egetræstave inden vinen
sammenstikkes med Cabernet Sauvignon og aftappes.

Elegant og feminin rødvin opkaldt efter vinmagerens
datter Mathilda. Frugten er dyb og mørk med den klassiske krydrede pebersmag, som kendetegner Shirazdruen.

Blid, blød og afrundet med flot fylde og masser af
solmoden frugt. Glem alt om hård, barsk og maskulin
Syrah - her kommer den i sin blide men meget intense
version. Chateau Ste. Michelle er en af USA’s mest prominente vinhuse, grundlagt i 1934 og det ældste i staten.

TEMPRANILLO
PSI, PETER SISSECK
Ribera del Duero, Spanien - Kældervin

875

Manden bag denne verdenskendte vin er danskeren
Peter Sisseck. Vinen har en flot bouquet af modne røde
frugter og violer. Den har en meget intens frugt, med en
minimal sød note i smagen og særdeles velbalancerede
tanniner, som giver den en lang og rund smag.
Vinhuset, Pingus, har haft overvældende succes lige fra
den første årgang blev frigivet i 1995. Primære årsag er
nok, at supervinikonet Robert Parker gav fadprøven 96100 points.

BAIGORRI, DE GARAGE
Rioja, Spanien - Kældervin

995

I næsen fornemmes straks den friske udblødte frugt
sammen med aromatiske urter og søde figner. Smagen er
ganske kompleks, her er både frisk, rød frugt, tørret sød
frugt så som rosiner og svesker, tobak og lakrids.

En typisk lys rød Pinot Noir-farve, hvor bouqueten er
domineret af mørke kirsebær. Smagen er elegant med
brombær, kirsebær, mørke bær og en ganske let afrunding af fad.

Denne vin har en flot bouquet af brombær, blommer
samt en anelse krydderi i flot balance med gode tanniner.

“Den Rebelske” kraftige og krydrede, men afbalancerede, vin der i 2014 blev kåret til årets bedste rødvin i USA.
Mørk farve og intens næse af krydderier og kaffe. I smagen fornemmes blommer, chokolade og vanilje.
Da Gasparé Indelicato emigrerede til Californien i 1912
fra den lille landsby Campobello på Sicilien, var det helt
naturligt, at han blev vinfarmer, for det var familien i
generationer så langt tilbage, man kan huske vinavl.

CHATEAU STE. MICHELLE
Syrah, Washington State

85

RIPASSO. TOMMASI
Corvina Veronese m.fl., Italien

95

Blid, blød og afrundet med flot fylde og masser af
solmoden frugt. Glem alt om hård, barsk og maskulin
Syrah - her kommer den i sin blide, men meget intense
version. Chateau Set. Michelle er en af USA’s mest prominente vinhuse, grundlagt i 1934 og det ældste i staten.

Amaronens “Lillebror”. Fyldig, robust og sødmefuld vin.
Tommasi familien var blandt de første i Valpolicella
til at fremstille “Ripasso”, ligesom de har været blandt
forkæmperne for at få indført den nye regel om at man
kun kan producere 2 flasker “Ripasso” for hver flaske
Amarone.

DESSERTVIN

GIN & TONIC

LA PLAYA, LATE HARVEST
Sauvignon Blanc Colchagua Valley, Chile

49/219

Druerne til denne hvide dessertvin er senthøstede druer,
som dermed har et højere indhold af restsukker. Denne
vin er eksotisk, flot og gylden med smagsnuancer af
ananas, papaya, fersken og ingefær.

WARRE’S FINE WHITE PORT
Touriga Nacional - Douro, Portugal

39/318

Lys, frisk og aromatisk med en lækker sødlig, men også
frisk og frugtagtig smag. Lavet udelukkende på grønne
traditionelle druer fra Douro-dalen.

WARRE’S, OTIMA 10 YEAR TAWNY

 59/449

Otima er nytænkning indenfor portvin. Den klare flaske
gør, at indholdet ligner flydende rav, og serverer man den
let afkølet, får man en frisk og liflig nydelse med en smag
af mandariner, puddersukker, abrikoser og nødder.

COCKTAIL 

Med portvin

BEEFEATER & INDIAN TONIC

75

BEEFEATER & AROMATIC TONIC

75

BEEFEATER 24 & INDIAN TONIC

85

BEEFEATER 24 & MEDITERRANEAN TONIC

85

Gin & Tonic med den kendte engelske Beefeater gin, der
blev nydt af de engelske garder som vogtede Tower of
London.

Aromatic tonic komplimenterer den enebærrige gin med
farve og smag fra ingefæren.
Beefeaters high end gin med Japansk Sencha the og
Kinesisk grøn the giver denne klassiske gin en frugtig
smag. Serveres med blodappelsinskive.

De frugtige noter fra beefeater 24 blandet med middelhavsurterne fra mediterranean tonic giver en sjov og
skæv vinkel på den klassiske GT. Serveres med blodappelsinskive.

HENDRICKS & INDIAN TONIC

100

100

Gin & Tonic med den unge skotske Hendriks gin fra
1999. En afbalanceret gin med blomsternoter, der er
brygget over agurk og derfor pyntes med agurk.

ELDERFLOWER & PORT - HVIDVINSGLAS

49

HENDRICKS & ELDERFLOWER TONIC

GINGER BEER & PORT - HVIDVINSGLAS

49

MONKEY 47 & INDIAN TONIC

110

MONKEY 47 & MEDITERRANEAN TONIC

110

EP med Warres’s Fine White Port, Antons økologisk
hyldeblomst samt frisk lime.

GP med Warres’s Fine White Port, Goldberg ginger beer
samt frisk appelsin.

AVEC 

Den rene vare

RON ZACAPA 23 ÅRS 4 CL.

100

Den komplekse rom fra Guatemala med stor fylde. Kåret
som verdens bedste rom 5 gange.

RON MILLONARIO 15 ÅRS 4 CL.

90

JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK 4 CL.

90

Den milde rom fra Peru med stor sødme og fylde. Kåret
som verdens bedste i 2008 og 2009.
Skotsk whisky blended af ca. 40 forskellige whiskies,
der alle er lageret mindst 12 år.

TALISKER SINGLE MALT 18 ÅRS 4 CL.

Let røget skotsk whisky med kraftig eftersmag. Kåret
som verdens bedste single malt whisky i 2007.

Elderflower tonic komplimenterer de grønne og blomstrede noter i denne populære gin. Lad dig forføre af denne spændende GT.
Gin & Tonic med den komplekse gin med 47 forskellige
ingredienser - deraf navnet. Indian tonic vælges for at
give plads til denne spændende gin.

Mediterranean tonic og dens mange forskellige urter
spiller perfekt med de mange urter i “abe” ginen og får
derfor vores højeste anbefaling. En yderst kompleks men
afbalanceret GT.

Vores Tonic fra Fever Tree handler
100% om smag. Lad dig forfører af
vores 4 forskellige tonic.
INDIAN TONIC

Klassisk tonic, perfekt balanceret med naturlig kinin

AROMATIC TONIC
135

Pink tonic med angostura bark, ingefær og kardemomme.

MEDITERRANEAN TONIC

Kompleks tonic med mange urter og citrontimian. Især
rosmarinen er fremtrædende.

ELDERFLOWER TONIC

Spændende tonic med håndplukket engelsk hyldeblomst.

