
C O C K TA I L 
M E N U

95 kr per styk, 
2 ens for 130 kr i Happy Hour. 

Happy Hour på alle vores cocktails. 

Månedens cocktail 95 kr

Rhubarbalicious
Rabarber, citron & sparkling sake

 
 Gentle & unique

Love Letter
Jordbær, vandmelon, Plantation 3 Star rom, citron & æggehvide 

  
Smooth & rich 

Yuzu Meringue Pie
Yuzu sake, tanqueray gin, sukker, citron, æggehvide & merinque.

Fluffy & refreshing

Can’t Believe It’s Not Summer
Beefeater gin, Japansk umeshu, hindbær sirup, citron & 

Mediterranean Tonic.
 

Soft & bubbly

Macha cha-cha 
Ichiko Soju, Absolut vanilla, matcha sirup & citron.

Refreshing & oriental

Catch Me By The Beach
Aperol, havana 7 års, ananas & lime juice.

Excotic & refreshing

Mojito
Plantation 3 Star rom, mynte, sukkersirrup, lime & dansk-

vand. 

It’s a mojito, is there any more to say?

Gin hass
Beefeater gin, mango sirup, limejuice & schweppes Lemon.

Let the evening be gin

Whiskey Sour
Maker’s Mark bourbon, citron, sukker & æggehvide. 

A whiskey sour a day keeps the doctor away. 

Pornstar Martini
Absolut vodka, Passoa, passionfrugt, limejuice, vaniljesirup, 

sukkersirup & champagne 
 

The naughty one

Our Espresso Martini  
Havana Club 7 års, hjemmelavet kaffelikør, espresso, cara-

mel & kakao parfume.  
 

Caffeinated & foamy

Margarita  
Tequila, cointreau, sukkersirup, limejuice. 

 
Magical way how to make you problems go away

Miami Heat
Havana club 3års, appelsin, passionsirrup, limejuice, sprite & 

grenadine.
 

Especially after three

Cosmopolitan
Absolut vodka, cointreau, lime & tranebærjuice

Not girlie at all!

Månedens cocktail:
Skiftes hver måned, spørg en af vores dejlige tjenere. 

Mouserende

Duval-Leroy 2010 
Cuvée des M.O.F. Sommeliers - Blanc de Blancs
Elegant og frisk champagne, som er rig på intesitet og finesse. 

Maison Albert Sounit, 
Crémant de Bourgogne - Chardonnay Brut

Sprød og frisk Crémant med god fedme og eksotisk duft. 

Prosecco 
Fin balance i den tørre men alligevel bløde og fyldige smag, der 

efterlader lidt nødder og æbler/ pære i eftersmagen.

Hvide

Andre Blanck - Riesling 2019
Traditionel Riesling fra Alsace med noter af citrus, fersken og 

blomster.

Domaine De Pellehaut - Chardonnay 
Frisk, aromatisk og fyldig. Intenst blomstret duft med fine nuancer 

af grapefrugt og sødmefulde stikkelsbær.

Weingut Nik Weis - Riesling flaske 
Sprød, frisk med en anelse sødme. Duft af litchi,

frisk ananas og moden gul pære.

Le Grand Sommet – Sauvignon Blanc 
En klassisk Sauvignon Blanc som er let og elegant, halvtør hvidvin 

som opfylder alle kriterierne for denne vintype. 

Brightwater - Sauvignon Blanc 2019 
En cremet og fyldig vin med tilpas syre der gør den frisk og velsma-

gende med modne stikkelsbær og citrusfrugter.

Røde

Andre Blanck – Pinot Noir 2019
Smag af kirsebær, rips, behagelige tanniner og elegant eftersmag.

Brightwater - Pinot Noir 
New Zealandsk Pinot Noir med de klassiske noter af skovbær, 

hindbær, violer og vanilje. Saftig og lettere krydret. 

Klinker Brick Winery - Old Vine Zinfandel
En bred vifte af aromaer såsom hindbær, blåbær, peber og søde 

krydderier, chokolade og eukalyptus. 

Howard Park Leston Shiraz
En kompleks og afbalanceret sammensætning af aromaer såsom 
blåbær med præg af violer, vanilje og mokka. Smag af mørke bær, 

saft og kraft. 

Maison Albert Sounit, 
Mercurey Rouge - Vieilles Vignes

Frugtrig med noter af mørke bær (kirsebær og brombær), og hvid 
peber. Smagen er fyldig med blide afrundede tanniner. 

Rosé

Andre Blanck – Rosé 2020
Denne rosé er lavet på 100% Pinot noir, hvilket gør den frugtig og 
fuld, med masser af røde bær og en god balance mellem frugt og 

syre.  

Domaine De Pellehaut - Rosé 2019
Frisk, saftig og let tørt. Duft af kirsebær, jordbær, hindbær og
jasmin. Smag af røde frugter, med et strejf af pink, balance og 

friskhed.

Flaske / Glas Flaske / Glas

675 kr

475 kr
375 kr

395 kr

355 kr

595 kr

275 / 79 kr

295 kr

299 / 85  kr

285 / 68 kr

285 / 79 kr

275 / 65 kr

375 kr

270 kr

345 kr
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D R I N K S 
M E N U

Fadøl
Carlsberg
Tuborg Classic

The

Espresso 
Cafe Latte 
Cappuciono 

Sodavand
Cola / Cola-Zero / Fanta / Sprite Zero 
Schweppes lemon / Danskvand

Specialøl
Kronbourg 1164 Blanc 0,5L 
Stonewall IPA 0,5L 
Grimbergen Double 0,5L

Økologisk Sodavand 0,25CL
Hyldeblomst / Hindbær / Lemon 
Rose Lemonade

Vand
Isvand (glas / kande)

0,4L / 0,6L
48 / 62 kr
48 / 62 kr

30 kr 
30 kr
30 kr
42 kr 
42 kr
45 kr0,25L / 0,5L

36 / 49 kr

62 kr
62 kr 
62 kr

40 kr

20 / 40 kr

G&T - Happy 2 for 1
Spørg din tjener om vores udvalg af Gins og 
smagfulde Tonics

Tanqueray 
Hendricks
Roku Gin
Plymouth sloe
Monkey 47
Monkey 47 Sloe

85 kr
90 kr
95 kr
85 kr 
90 kr
90 kr


