
VELKOMMEN TIL RY GASTROPUB - BYENS SAMLINGSSTED 
Prøv vores berømte gastroburger, vores autentiske italienske pizzaer 
eller pub-klassikeren fish’n’chips. Nyd dit måltid med en kold øl eller  

et glas vin til. Eller kig forbi til en kop mokka med lidt sødt til...
Når vejret tillader det, serverer vi også på vores store terrasse.

ÅBNINGSTIDER
Ry Gastropub er åben hver dag fra kl. 11.00.

Køkkenet har åbent kl. 11.00-21.00 - dog lukket kl. 16.00-16.30.

Betaling skal ske på samlet regning pr. bord.
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VAND

VAND UDEN BRUS  20,-
Ad libitum pr. pers.

DANSKVAND / 0,33 L / 0,5 L  30,- / 45,-
Med eller uden citrus

SAFT UDEN BRUS  40,-
Solbær, Hyldeblomst, Æble,  
Hindbær eller Rabarber

SAFT MED BRUS  40,-
Rabarber, Ingefær eller Hyldeblomst

SODAVAND / 0,33 L / 0,5 L  30,- / 45,-
Pepsi, Pepsi Max, 
Lemon, Appelsin eller Faxe Kondi

ICE TEA / 0,5 L  45,-

KAFFE

STEMPELKAFFE  40,-
Pr. pers.

ESPRESSO  35,-

AMERICANO  40,-

CAFE LATTE  42,-

CAPPUCCINO  42,-

ISKAFFE  42,-
Dobbelt +8,-
Sirup +8,-

TE  40,-
Se vores udvalg i baren

VARM KAKAO  45,-
Med eller uden flødeskum

IRISH COFFEE  80,-

ØL

ROYAL / 0,33 L / 0,5 L 38,- / 55,-
Pilsner eller Classic

SPECIALFADØL / 0,4 L  58,-
Fuglsang / Hvid Bock
Anarkist / New England IPA
Albani / 1859
Schiøtz / Gylden IPA
Schiøtz / Mørk Mumme
Edelweiss / Wheat Beer

FLASKEØL / 0,5 L  60,-
Schiøtz / Belgisk IPA
Schiøtz / Dybsort Porter
Anarkist / Hazy IPA 0,5%

ALKOHOLFRI ØL  50,-
Heineken 0,0

APERITIF

1 GLAS BOBLER & SNACKS 75,-
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SMØRREBRØD

Serveres kl. 11.00-16.00
Vi anbefaler 2-3 stk. pr. pers.

DAGENS LUNE / 85,-
Hjemmelavet lunt med årstidens tilbehør

CHRISTIANSØPIGENS SILD / 72,-
Sild, karrysalat, æble, rødløg, kapers og 
æggeblomme

RØDSPÆTTE / 72,-
Stegt rødspættefilet, hjemmerørt  
remoulade og citron

HØNSESALAT / 72,-
Hjemmelavet hønsesalat lavet på kylling, 
creme fraiche, svampe, purløg,  
sprød bacon og cornichoner

ÆG OG REJER / 72,-
Æg, håndpillede rejer, hjemmerørt mayo  
og urter

ROASTBEEF / 72,-
Okse, hjemmerørt remoulade, ristede løg  
og peberrod

LEDSAGEREN

AKVAVIT  3 CL 40,- / 5 CL 55,-
Rød Aalborg
Krone
Brøndums

LUKSUS AKVAVIT  3 CL 50,- / 5 CL 65.-
Linie
O.P. Anderson
Jubilæums
Nordguld 
Harald Jensen
Porse

BITTER  3 CL 40,- / 5 CL 55,-
Gammel Dansk
Dr. Nielsen
1 Enkelt
Fernet Branca  
Branca Menta
Jägermeister

Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til personalet. 
 Ønskes ændringer til menuen, er merprisen kr. 50,- pr. ret. 

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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TIL DEN LILLE SULT

Serveres kl. 11.00-21.00

POMMES FRITES / 55,-
Pommes frites, aioli og ketchup

SWEET POTATO FRIES / 65,-
Sweet fries, aioli og ketchup

3 I 1 / 85,-
Skål med 3 forskellige slags tapenader

BURGERE

Serveres kl. 11.00-21.00

GASTROBURGER / 169,-
Oksebøf af dansk kvæg fra Kildegaarden, 
bolle, sprød salat, grønt, cheddarost, 
dildsyltede agurker, rødløg, pommes 
frites, aioli, ketchup og bacon
Tilkøb: Blå skimmelost +10,-

KYLLINGEBURGER / 165,-
Crispy kylling, smørbagt bolle,  
sprød salat, grønt, syltede rødløg,  
avocadocreme, pommes frites, aioli  
og BBQ-sauce
Tilkøb: Cheddar eller bacon +5,-

VEGETARBURGER / 155,-
Vegetarbøf, smørbagt bolle, salat, tomat, 
surt, rødløg, pommes frites og hjemme-
rørt mayo

KLASSISK BØFSANDWICH / 165,-
Oksebøf af dansk kvæg fra Kildegaarden, 
smørbagt bolle, ristede løg, syltet, sprødt, 
pommes frites og selvfølgelig masser af 
sovs

Alle burgere serveres med grove fritter 
og 2 slags dip
Skift dine grove fritter ud med:
Sweet potato fries +15,-
Glutenfri bolle +15,-

SALATER

Serveres kl. 11.00-21.00

SALADE CHÈVRE CHAUD / 145,-
Gratineret gedeost på brød, blandet  
grøn salat, syltede valnødder, æble og 
vinaigrette

HOTEL RYS CÆSARSALAT / 139,-
Crispy kylling, hjertesalat, croutoner,  
parmesan, cæsardressing, oliven med 
sten og syltede rødløg

FALAFELSALAT / 115,-
Falafel, hjertesalat, croutoner, parmesan 
og cæsardressing

KLASSIKERE

Serveres kl. 11.00-21.00

NACHOS / 95,-
Smeltet cheddar, guacamole, salsa og 
creme fraiche
Tilkøb: Kylling +20kr.

FISH ’N’ CHIPS / 125,-
Torskefisk, ølbatter, syltede rødløg,  
salturt, pommes frites og sauce tartare

STJERNESKUD / 179,-
2 stegte rødspættefileter, koldrøget laks, 
rejer, salat, dressing og ristet brød

PARISERBØF / 165,-
Oksebøf af dansk kvæg fra Kildegaarden, 
kapers, løg, rødbede, peberrod, løg,  
pickles, æggeblomme og brød

KYLLINGESANDWICH / 125,-
Crispy kylling, karrydressing, grønt, salat 
og brød
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GÅ PLANKEN UD

Serveres kl. 11.00-21.00

TAPAS FOR 2 / 310,-
Udvalg af forskellige pølser, oste og  
tapenader fra vores CharcuteRy

SØDT & LÆKKERT

Serveres kl. 11.00-21.00

BLØDENDE CHOKOLADEKAGE / 85,-
Serveres med bærsorbet og nødder

PANDEKAGER MED IS / 85,-
Serveres med frisk frugt, fløde og  
chokoladesauce

LUFTIG CRÈME BRÛLÉE / 85,-
Hotel Rys Crème Brûlée serveres med 
brændte nødder, marinerede bær og  
knuste makroner

BØRNEMENU

Serveres kl. 11.00-21.00

BØRNEBURGER / 85,-
Oksebøf af dansk kvæg, smørbagt bolle, 
sprød salat, fritter og ketchup

RØDSPÆTTE MED FRITES / 75,-
Pandestegt rødspættefilet, hjemmerørt  
remoulade, citron og fritter

KYLLING MED FRITES / 75,-
Crispy kylling, dressing, fritter  
og hjemmerørt mayo

BØRNE IS / 45,-
Vaniljeis, jordbæris, chokoladeis,  
chokoladesauce og frugt

Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til personalet. 
 Ønskes ændringer til menuen, er merprisen kr. 50,- pr. ret. 

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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PIZZA
Serveres kl. 16.30-21.00

1. / MARGHERITA / 89,-
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte,  
olivenolie og frisk basilikum

2. / PROSCIUTTO E FUNGHI / 99,- 
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte,  
kogt skinke, oregano og champignon

3. / GORGONZOLA / 119,- 
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte, stegt  
lufttørret skinke, gorgonzola og friske 
tomater

4. / PROSCIUTTO / 99,- 
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte og  
kogt skinke

5. / CAPRICCIOSA / 114,- 
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte, skinke, 
champignon, marinerede artiskokker og  
oliven m/ sten

6. / SALSICCIA E PATATE / 124,- 
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte, salsiccia-
pølse, rosmarin og kartoffelskiver

7. / CLIENTE / 114,- 
Mozzarella fiordilatte, kartoffelskiver, røget 
lufttørret alpeskinke, olivenolie og rosmarin

8. / DIAVOLA / 110,- 
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte og  
spianata (stærk salami)

9. / TARTUFO / 124,- 
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte,  
trøffel-salami, champignon, trøffelolie, 
friske tomater og oregano

10. / AL POMODORO / 99,- 
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte, cherry-
tomater, grana padano (parmesanost), 
frisk basilikum og olivenolie

11. / BRESAOLA / 129,- 
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte, bresaola, 
rucola, grana padano (parmesanost) og  
olivenolie

12. / VEGETALE / 109,- 
Vegetarisk: Tomatsovs, mozzarella  
fiordilatte, grillet peberfrugt, grillet  
aubergine, artiskokker, rucola og  
soltørrede tomater

13. / TIROLESE / 124,- 
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte, røget  
lufttørret alpeskinke, champignon, rucola, 
gorgonzola og oregano

14. / PARMA / 124,- 
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte,  
lufttørret skinke, rucola, grana padano  
(parmesanost) og olivenolie

15. / 3 FORMAGGI / 114,- 
Tomatsovs og 3 forskellige oste

16. / SALSICCIA E CIPORELLA / 124,- 
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte,  
salsiccia-pølse, rødløg og trøffelolie

17. / VEGANO / 124,- 
Vegansk: Tomatsovs, Violife (vegansk ost),  
champignon, artiskok, kartoffelskiver og  
dehydrerede rodfrugter

18. / CECINA / 124,- 
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte, mør  
okseinderlår, bløde løg og grønne æbler

19. / CHAMPIGNON / 89,- 
Uden tomatsauce: Mozzarella fiordilatte  
og champignon

20. / HOLY LAMB / 124,- 
Tomatsovs, gratineret gedeost, mør  
lammebøf, syltede løg og rosmarin

21. / NAPOLI / 99,- 
Tomatsovs, mozzarella fiordilatte og  
ansjoser, kapers og oregano

TILKØB 
Glutenfri bund +35,- 
Ekstra tilbehør på pizzaen +15,- 
Ekstra ost +10,- 
Ekstra grønt +10,-
Hvidløg +5,-
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FORRETTER

Serveres kl. 16.30-21.00

CARPACCIO / 95,-
Oksecarpaccio, høvlet parmesan,  
olivenolie, sprøde brødcroutoner,  
urter og mayo

DAGENS SUPPE / 85,-
Spørg din tjener om dagens suppe

HOVEDRETTER

Serveres kl. 16.30-21.00

DAGENS FISK / 195,-
Dagens fisk med selleripuré,  
smørpocheret årstidens grønt,  
nye kartofler, sauce og urter

HOTEL RYS MØRBRADGRYDE / 175,-
Serveres med grov mos, sødt og surt

RIBEYE (CA. 300 G.) / 299,- 
Okse ribeye, bagt tomat, hvidløg,  
pommes frites og hjemmerørt sauce 
bearnaise

WIENERSCHNITZEL / 265,-
Kalveinderlår, brasede kartofler, ærter, 
dreng og brunet smørsauce

DAGENS RISOTTO / 185,-

PASTA MED KYLLING / 175,-
Pesto, kylling, pasta, blandede svampe 
og nødder

PASTA CARBONARA / 175,-
Legeret flødesauce, pasta, parmesan, 
bacon og urter

PASTA SEAFOOD / 175,-
Tomatsauce, pasta, blandede skaldyr og 
urter

DESSERTER

Serveres kl. 16.30-21.00

BLØDENDE CHOKOLADEKAGE / 85,-
Serveres med bærsorbet og nødder

PANDEKAGER MED IS / 85,-
Serveres med frisk frugt, fløde og  
chokoladesauce

LUFTIG CRÈME BRÛLÉE / 85,-
Hotel Rys Crème Brûlée serveres med 
brændte nødder, marinerede bær og  
knuste makroner

OSTETALLERKEN / 115,-
4 forskellige oste, syltede valnødder, 
hjemmelavet kompot og kiks

Oplysninger om allergener fås ved  
henvendelse til personalet. 

 Ønskes ændringer til menuen,  
er merprisen kr. 50,- pr. ret. 

Vi tager forbehold for trykfejl og  
udsolgte varer.
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DRIKKEKORT

BOBLER

PROSECCO / VAL D’OCA / ITALIEN 315,- / 1 GLAS 70,-
En lækker mousserende vin med en flot klar, gul farve og en  
frisk, blød og frugtig smag samt en lang og frugtagtig eftersmag.

PROSECCO, ROSÉ / VAL D’OCA / ITALIEN 348,-
En dejlig rosé Prosecco af 90% Glera og 10% Pinot Noir.  
Frugtig duft af vilde blomster. Frisk og saftig frugtsmag med  
tilpas syre i eftersmagen.

CAVA, BRUT / DUC DE FOIX / SPANIEN 280,- / 1 GLAS 65,-
Skøn Cava med en flot klar, gul farve. Tør og frisk, men blød  
og frugtig i smagen samt en lang og frugtagtig eftersmag.

CHAMPAGNE TRADITION BRUT / JEAN PERNET / FRANKRIG  698,- / 1/2 FL. 368,-
45% Pinot Noir, 40% Chardonnay og 15% Pinot Meunier.  
Lækker og elegant perlende mousse og frisk smag med noter  
af æbler, pære og nødder. Meget charmerende.

Gratis isvand ved køb af 1/1 flaske vin
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HVIDVIN

ITALIEN

GRILLO / VEZZANI / SICILIEN 280,- / 1 GLAS 65,-
En flot hvidvin med lys strågul farve, delikat duft af tropiske frugter og
hvide blomster, frisk, rund og harmonisk frugtsmag samt en lang og
behagelig eftersmag.

PINOT GRIGIO / SANTA SOFIA / GARDA 298,-
Sirlig og harmonisk duft med noter af citrus, tropiske frugter,  
grapefrugt, ananas og et strejf af urter. Elegant og frisk frugtsmag  
med god fylde samt et strejf af lime og med tilpas syre.
 
CHARDONNAY / FONTANELLE / CASTELLO BANFI / TOSCANA 425,-
Chardonnay og Trebbiano. En letdrikkelig hvidvin med frisk frugtduft.
Sprød og forfriskende frugtsmag med god syre samt en blid og  
behagelig eftersmag.

SPANIEN

ALBARIÑO / LOS AMANTES / GALICIEN 335,-
Den godt koncentrerede og let sødmefyldte frugt i smagen balanceres  
af en så fast syre, at vinen egentlig ikke forekommer sød. Ikke for tør, ikke for sød.

TYSKLAND

FIRST BOTTLE / RIESLING BLEND / WEINGUT KORELL / NAHE 345,-
Den første flaske, der bliver tappet, skal fejres - og det gøres bedst med et
ukompliceret og frisk hvidvinsblend som denne vin, der emmer af forår,
friskhed og feststemning. Riesling, Rivaner, Pinot Blanc og Muskateller.

ØSTRIG

GRÜNER VELTLINER / DÜRNSTEIN FEDERSPIEL / TEGERNSEERHOF / WACHAU  375,-
En kompleks og klassisk Grüner Veltliner med en delikat og dejlig
mineralsk duft. Liflig og elegant frugtsmag samt en blid eftersmag.

FRANKRIG

BOURGOGNE CHARDONNAY / NICOLAS POTEL / BOURGOGNE  445,- / 1 GLAS 100,-
Yderst delikat duft af hvide frugter og blomster med et strejf af citrus.
Smagen er frisk og elegant med noter af frisk citrus og vanilje.

RIESLING ORGANIC / RIEFLÉ / ALSACE  395,-
En elegant Alsace-repræsentant med delikat og frugtig duft med et strejf  
af blomster, ananas og citrusfrugt. Pragtfuld frisk, ren og tør druesmag.
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CHABLIS / J. MOREAU & FILS / BOURGOGNE  495,-
En flot medaljevinder af en Chablis med cremet og delikat duft af eksotiske
frugter. Kompleks, frisk og sprød smag af citrusfrugter og mandler.

SANCERRE / MATHIEU & BENOIT FLEURIET / LOIRE  560,-
Elegant duft af hyldeblomst, citrus, hvide blomster, mineralitet og nyslået
græs. I smagen har den både fedme, koncentration og en god syre.

RULLY 1ER CRU MONTPALAIS / NICOLAS POTEL / BOURGOGNE  695,-
Druerne er dyrket på premier cru-vinmark i 373 meters højde ved bjerget
Mont Palais. Mineralsk struktur samt noter af honning og blomster.

ARGENTINA

NACIONAL / SEMILLÓN/TORRONTÉS / SANTA JULIA / MENDOZA  345,-
70% Semillón og 30% Torrontés. Blomsteragtig duft med et elegant strejf af
friske urter. Ung, levende og frisk smag, masser af frugtnoter og let sødme.

CHILE

SAUVIGNON BLANC / LOS TILOS / CENTRAL VALLEY  290,-
Sauvignon Blanc. Vinens friske og liflige egenskaber findes i den lange og
vedvarende smag. Komplekse aromaer af grapefrugt, nektariner og fersken.

AUSTRALIEN

ORGANIC VIOGNIER / YALUMBA / SOUTH AUSTRALIA 398,-
Eksotisk duft med noter af kaprifolium, citrus, abrikos, fersken, nødder og
frisk ananas. Smagen er kompleks, lækker og fyldig med noter af krydderier.

SYDAFRIKA

SAUVIGNON BLANC / KLEIN CONSTANTIA / CONSTANTIA  425,-
Intens duft af flint, citrus og tropiske frugter. Frisk frugtsmag med noter af
melon og citrusfrugt samt syre og mineralitet - klassisk for terroiret.



/ 11

ROSÉ

TEMPRANILLO ROSÉ / MESTA / SPANIEN  280,- / 1 GLAS 65,-
Flot økologisk dyrket rosévin, lavet på Tempranillo. Dejlig koncentreret,
men samtidig let og elegant frugtsmag med god og velafbalanceret syre.

PROVENCE ROSÉ / VILLA AIX / COTEAUX D’AIX EN PROVENCE, FRANKRIG  345,-
60% Grenache, 35% Cinsault og 5% Syrah. Duften er delikat og frisk med
noter af forårsblomster, mens smagen er elegant, frisk, blød og rund.

CÔTES DU RHÔNE ROSÉ / FERRATON PÈRE & FILS / RHÔNE, FRANKRIG  335,-
Grenache, Syrah og Cinsault. En lækker rosévin med flot, klar og intens
lyserød farve. Delikat duft af hindbær og ribs med en blød, rund og
utrolig frisk og frugtagtig smag.

COST’È ROSÉ / CASTELLO BANFI / TOSCANA, ITALIEN  395,-
Sangiovese. En meget forfriskende “Toscaner” med flot lyserød farve og
delikat duft af røde bær og citrus. Den har vundet flere medaljer og point
med sin friske og skønne frugtsmag.
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RØDVIN

ITALIEN

PINOT NOIR / VILLA MOLINO / VENETO  280,- / 1 GLAS 65,-
Frugtig duft af sorte kirsebær og chokolade med noter af krydderier og
vanilje. Elegant og blød smag med tilpas syreindhold og mandelnoter.

CENTINE ROSSO / CASTELLO BANFI / TOSCANA  345,-
Let krydret duft af svesker og brombær. Dejlig fyldig, men samtidig blød
og behagelig frugtsmag med et strejf af lakrids og tobak.

BARBERA D’ALBA, LA GEMELLA / VIBERTI / PIEMONTE  385,-
Delikat frugtduft med noter af blåbær og kirsebær. Fyldig og saftig
frugtsmag med den klassiske “Barbera-syre” liggende bagved.

RIPASSO DELLA VALPOLICELLA, SUPERIORE / SANTA SOFIA / VENETO  445,-
70% Corvina, 25% Rondinella og 5% Molinara. Intens mørk rubinrød farve og
elegant duft med noter af krydderier. Harmonisk, fyldig og frugtig smag.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA / VILLA MOLINO / VENETO  545,-
50% Corvina, 30% Corvinone, 15% Rondinella og 5% Cabernet. Intens
granatrød farve med en frugtig duft. Fyldig, men samtidig rund og
næsten silkeblød smag af modne frugter.

SPANIEN

RESERVA / ALDEYA / CARIÑENA  315,-
1/3 Tempranillo, 1/3 Merlot og 1/3 Cabernet Sauvignon. Delikat frugtduft med
noter af kokosnød, karamel og vilde urter. Fyldig, men samtidig blød og rund.

FRANKRIG

CÔTES-DU-RHÔNE VILLAGES / FERRATON PÈRE & FILS / RHÔNE  345,- / 1 GLAS 75,-
Grenache, Syrah, Mourvèdre og Carignan. En flot vin med en frisk og  
indbydende duft af brombær og solbær med fyldig og blød smag.

LUSSAC SAINT-ÉMILION / CHÂTEAU PETIT BOIS / BORDEAUX  395,-
80% Merlot og 20% Cabernet Franc. Udtryksfuld duft af sorte frugter og
violer. Smagen er kødfuld og silkeblød med masser af finesse og elegance.

RULLY ROUGE / NICOLAS POTEL / BOURGOGNE  575,-
Pinot Noir, lagret 12 måneder på egetræ. Yderst behagelig duft af røde bær.
Smagen er frisk, men samtidig fyldig og forførende med masser af frugt.

TYSKLAND

SPÄTBURGUNDER / PINOT NOIR / WEINGUT KORRELL / NAHE  365,-
Tiltalende duft af modne jordbær, kanel, vanilje og kakao. Vinen har  
en lækker frugtsmag med tilpas fylde, frugt og syre. Let og elegant.
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USA

ZINFANDEL / AMERICAN WINGS / CALIFORNIEN  315,-
Skøn frugtsmag af sorte kirsebær og mørk chokolade med diskrete  
hint af peber og lakrids. En rigtig “Zin”.

ARGENTINA

MALBEC/PETIT VERDOT / TENSIÓN / SANTA JULIA / MENDOZA  378,-
90% Malbec og 10% Petit Verdot, lagret 12 måneder på egetræ.  
Delikat frugtduft. Smagen er livlig, let krydret og utrolig tiltalende.

GOLANHØJDERNE

SYRAH / GAMLA / GALILÆA  315,-
Kompleks duft af kirsebær, brombær og blommer samt noter af jord, røg
og enebær. Fyldig frugtsmag med god intensitet og let krydret eftersmag.
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ALKOHOLFRI VIN

SPARKLING / LIGHT LIVE / TYSKLAND  280,-
Dejlig frugtig duft af æbler og citrusfrugter, fin frugtsmag samt en
behagelig frugtig sødme. Vinen er produceret af druerne Müller-Thurgau,
Weisburgunder, Kerner og Silvaner.

CHARDONNAY / CERO / USA  280,-
Skøn og forfriskende hvidvin med flot klar farve: Delikat og frisk duft samt
en velafbalanceret, lækker og autentisk frugtsmag med et strejf af citrus.

ROSÉ / CERO / USA  280,-
I modsætning til mange andre alkoholfri produkter, som ofte er tilsat
meget sukker, så vil Cero-vinene gerne bevare den vinøse del i videst
muligt omfang. Dels for at sikre den vinmæssige oplevelse, dels for at
lave et reelt alternativ til vin på bordet i ethvert hjem. En elegant rosévin
med flot farve, delikat frugtduft samt frisk, lækker og autentisk smag.

ZINFANDEL / CERO / USA  280,-
Cero-vinene destilleres ved ca. 30 °C. Det gode ved denne metode er,
at de ikke-flygtige bestanddele af vinen, f.eks. mineraler, syrer, fenoler,
sukker og vitaminer bliver bevaret. Dvs. at både vinenes smag og
karakter i høj grad bibeholdes. Flot dybrød farve og delikat, frisk og let
krydret duft. Lækker og autentisk frugtsmag med noter af blommer
samt fuldmodne sorte og røde bær.
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DESSERTVIN

MOSCATO D’ASTI / CANTINA LA TORRE CASTEL ROCCHERO / PIEMONTE, ITALIEN  315,-
100% Moscato. Det er en elegant Piemonte-vin med klar gul farve og  
en intens og frugtig duft. Smagen er sød og velafbalanceret.

BRACHETTO, ROSA REGALE / CASTELLO BANFI / PIEMONTE, ITALIEN  435,-
100% Brachetto. En vin med lys rubinrød farve og en intens og frugtig
duft. Blød, frisk og sød smag af bær og mandler samt en behagelig og
vedvarende eftersmag.

MOSCATEL / BLUE / VINO DE LA TIERRA CASTILLA, SPANIEN  280,- / 1 GLAS 65,-
100% Moscatel. Intens og kompleks duft af rosenblade, jasmin og
hvide frugter som fersken og abrikos. Rund og silkeblød smag med  
en behagelig sødme og friskhed.

PINEAU DES CHARENTES / LHÉRAUD COGNAC / FRANKRIG  439,- / 1 GLAS 85,-
Pineau des Charentes er et unikt produkt og det pragtfulde resultat
af vin, hvis gæring stoppes ved tilsætning af cognac, når den har
den ønskede sødme. Druesorterne er Ugni Blanc, Folle Blanche og
Colombard, og den har lagret 7 år på egetræsfade.

SAUTERNES / RÉSERVE CARLIER / BORDEAUX, FRANKRIG  468,- / ½ FLASKE 256,-
100% Semillon-druer. Det er en flot vin med gylden farve og en  
delikat duft af honning, abrikos, mango og eksotiske frugter.  
Imponerende rund og blød, sødlig frugtsmag.

FINE WHITE PORT / TAYLOR’S / DOURO, PORTUGAL  365,- / 1 GLAS 50,-
En elegant portvin med en flot klar lysgul farve samt en intens og  
delikat duft af tropiske frugter, honning og egetræ. Den har en frisk,  
blød og rund frugtsmag samt en behagelig eftersmag.

10 YEAR OLD TAWNY PORT / TAYLOR’S / DOURO, PORTUGAL  598,- / 1 GLAS 60,-
En utrolig elegant 10 års portvin med delikat og intens duft af modne
frugter, chokolade og egetræ. Den har en blød og rund frugtsmag  
samt en lang og behagelig eftersmag.
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