
Menu & Vin

Ry Gastropub er, som en del 
af Hotel Ry, byens mødested. 
Her er atmosfæren hyggelig, 
maden smagfuld og vi har et 

stort udvalg af specialøl og 
drinks. Prøv vores berømte 

Gastroburger, vores pizza, bagt 
i klassisk italiensk stenovn, 

pubklassikeren fish´n´chips og 
nyd det sammen med en kold 

øl eller vand. Ry Gastropub 
inviterer ofte musikere, som 

spiller live. Følg med på 
vores facebook-side for at 

se, hvornår der næste gang 
kommer et event i pubben.

Åbningstid alle dage fra kl. 11.00  (Køkkenet lukker kl. 21.00)



Så er vi i gang

Start middagen ud med 1 glas bobler inkl. snack 75,-

 



Frit valg - 72,- pr. stk. 

Christiansøpigens sild 
Sild – Karrysalat – Æble – Rødløg – Kapers

Rødspætte 
Stegt rødspættefilet – Hjemmerørt remoulade – Citron

Hønsesalat 
Hjemmelavet hønsesalat lavet på kylling – Cremefraiche – Svampe – Purløg – Sprødt bacon – Cornichoner

Kartoffel 
Kartofler – Tomat – Chips – Mayo

Æg og rejer 
Æg – Håndpillede Rejer – Hjemmerørt Mayo – Urter

Roastbeef 
Okse – Hjemmerørt remoulade – Ristede løg – Peberrod

Lunt - 85,- pr. stk. 

Dagens lune 
Hjemmelavet lunt med årstidens tilbehør

                             Ledsageren 

 Akvavit  3 cl 40,-   5 cl 55,-
 Rød Aalborg, Krone eller Brøndums.

 Luksus akvavit 3 cl 50,-   5 cl 65.-
 Linie, OP, Jubilæums, Nordguld, Harald Jensen eller Porse.

 Gammel dansk 3 cl 40,-  5 cl 55,-

 Bitter  3 cl 40,-  5 cl 55,-
 Dr. Nielsen, 1 Enkelt, Fernet Branca eller Jägermeister.

Smørrebrød
Serveres fra 11.00-16.00
Vi anbefaler 2-3 stk. pr. person.



Nachos 95,-
Smeltet cheddar – Salsa – Creme fraiche – Guacamole 
Tilkøb: Kylling +20,-

Fish ‘n’ chips 125,-
Torskefisk – Øl batter – Syltede rødløg – salturt – 
Pommes frites – Sauce tatar

Dagens side order salat  45,-
Grøn salat – Pesto – Syltede løg

Pommes frites  45,-
Pommes frites – Ketchup – Hjemmerørt chilimayo

Sweet potato fries  45,-
Sweet potato frites – Ketchup – Hjemmerørt chilimayo

3 i 1 75,-
Skål med oliven tapenade, tzatziki og hummus.  
Serveret med brød.

Oliven 75,-
Skål med Kalamata oliven.

Til den lille sult
Serveres hele dagen

Glutenfrit brød +15,-

Særlige behov? 
Vegetar, allergier eller and

re behov? Giv køkkenet 

besked så tilpasser vi gern
e menuen til dig...



Salade Chévre Chaud 129,-
Gratineret gedeost på brød – Blandet grøn salat – 
Syltede valnødder – Æble – Vinaigrette

Cæsarsalat 139,-
Sprødstegt kyllingebryst – Hjertesalat – Croutoner – 
Parmesan – Cæsardressing

Falafelsalat 115,-
Falafel – Hjertesalat – Croutoner – Parmesan – 
Cæsardressing

Stjerneskud  179,-
2 Stegte rødspættefileter – Ferskrøget laks – Hånd-
pillede rejer – Asparges

Moules frites  155,-
Danske blåmuslinger dampet i hvidvin og fløde – 
Urter – Fennikel – Gulerod – Pommes frites –  
Hjemmerørt mayo

Pariserbøf  165,-
Oksebøf – Kapers – Løg – Rødbede – Peberrod – 
Løg – Pickles – Æggeblomme – Brød

Klassikere
Serveres hele dagen



Den nye Gastroburger 155,-
Oksebøf af dansk kvæg – Surdejsbolle – Sprød 
salat – Frisk tomat salsa – Cheddarost – Dildsyltede 
agurker – Rødløg – Pommes frites – Grøn aioli 
Tilkøb af bacon eller blåskimmel +5,-

Klassisk bøfsandwich  165,-
Oksebøf af dansk kvæg – Surdejsbolle – Ristede løg 
– Syltet – Sprødt – Pommes frites – Og selvfølgelig 
masser af sovs

Kyllingeburger 155,-
BBQ kyllingebryst – Surdejsbolle – sprød salat 
– Frisk agurkerrelish – Langtidsbagte tomater – 
Rødløg – Pommes frites – Chilimayo 
Tilkøb af cheddar eller bacon +5,-

Vegetarburger 155,-
Falafel – surdejs bolle – Hjertesalat – Tomat –  
Dildsyltede agurker – Rødløg – Pommes frites – 
Hjemmerørt mayo

Burgere
Serveres hele dagen

Dansk kvalitetskød!
Kødet til vores hakkebøffer kommer fra 
Kildegaarden tæt på Mariager Fjord. Det 
er Gitte og Erik Skovsgaard, som bor på 
Kildegaarden. Herfra driver de landbrug 
med en stor flok kødkvæg, som nu er 
blevet “hjertebarnet” i deres dagligdag.

Gitte og Erik Skovsgaards grundholdning er: 
”Man kan smage på kødet, hvordan dyrene 
har haft det under opvæksten.”

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

Glutenfri bolle +15,-



Gå planken ud
Serveres hele dagen

Tapas for 2  310,-
Udvalg af forskellige pølser, oste og tapenade fra vores Charcuteri.

Den gode ledsager til tapas...
Rosso Toscana • Valoroso • Magnum 150 cl   500,-
Toscana, Italien

Sangiovese, Montepulciano og Cabernet Sauvignon. Frisk duft af modne frugter. Rund og blød frugtsmag efterfulgt af 
en behagelig eftersmag. Let at nyde. 



1. Margherita 79,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, olivenolie og frisk 
basilikum.

2. Prosciutto e funghi 94,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, kogt skinke, oregano 
og champignon.

3. Gorgonzola 114,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, stegt lufttørret 
skinke, gorgonzola og friske tomater.

4. Prosciutto 94,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, og kogt skinke.

5. Capricciosa 109,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, skinke, champignon, 
marinerede artiskokker og oliven.

6. Salsiccia e patate 119,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, salsiccia pølse,  
rosmarin og kartoffelskiver.

7. Cliente (uden tomatsauce) 109,-
Mozzarella fiordilatte, kartoffelskiver, røget lufttørret 
alpeskinke, olivenolie og rosmarin.

8. Diavola 105,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, spianata (stærk salami).

9. Tartufo 119,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, trøffelsalami,  
champignon, trøffelolie, friske tomater og oregano.

10. Al pomodoro (vegetar) 94,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, cherry tomater,  
Grana padano (parmesanost), frisk basilikum og olivenolie.

11. Bresaola 124,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, bresaola, rucola, 
Grana padano (parmesanost) og olivenolie.

12. Vegetale (vegetar) 104,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, grillet peberfrugt,  
grillet aubergine, artiskokker, rucola og soltørrede tomater.

13. Pizza tirolese 119,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, røget lufttørret alpe-
skinke, champignon, rucola, gorgonzola og oregano.

14. Parma 119,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, lufttørret skinke, 
rucola, Grana padano (parmesanost) og olivenolie.

15. 3 Formaggi 109,-
Tomatsauce og 3 forskellige oste.

16. Salsiccia e ciporella 119,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, salsiccia pølse, 
rødløg og trøffelolie.

17. Bambino (børnepizza) 65,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte og skinke.

18. Vegano (vegansk) 119,-
Tomatsauce, Violife (vegansk ost), champignon,  
artiskok, kartoffelskiver og dehydrerede rodfrugter.

19. Cecina 119,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, mør okseinderlår, 
bløde løg og grønne æbler.

20. Champignon (uden tomatsauce) 79,-
Mozzarella fiordilatte og champignon.

21. Holy Lamb 119,-
Tomatsauce, gratineret gedeost, mørt lammekød,  
syltede løg og rosmarin.

22. Napoli 94,-
Tomatsauce, mozzarella fiordilatte, ansjoser, kapers  
og oregano.

Pizza
Serveres fra 16.30 - 21.00



Jordbær  75,-
Glaserede jordbær – Klassisk vaniljeis – Urter –  
Knuste småkager

Blødende chokoladekage 85,-
Serveres med bærsorbet

Børneburger  85,-
Oksebøf af dansk kvæg  – Surdejs bolle –  
Sprød salat – Pommes frites – Ketchup

Rødspætter med frites 75,-
Stegt rødspættefilet – Hjemmerørt remoulade –  
Citron – Pommes frites

Crème Brûlée  75,-
Klassisk Crème Brûlée – Bærsorbet

Ostetallerken 115,-
5 forskellige oste – Syltede valnødder –  
Hjemmelavet kompot – Kiks

Kylling med frites 75,-
Kyllingebryst – Dressing – Pommes frites –  
Hjemmerørt Mayo

Is 45,-
Vaniljeis – Jordbæris – Chokoladeis –  
Chokoladesauce – Frugt

Sødt & lækkert
Serveres hele dagen

Børnemenu
Serveres hele dagen

Glutenfrit brød +15,-



Cremet skaldyrssuppe  75,-
Cremet skaldyrssuppe – Stegt hvid fisk – Chips – Urter

Hvide asparges 75,-
Smørpocherede hvide asparges – Hollandaise – 
Chips – Urter

Carpaccio  85,-
Oksecarpaccio – Høvlet parmesan – Oliven olie – 
Sprøde brødcroutoner – Urter – Mayo

Forretter
Serveres fra 16.30 - 21.00



Dagens fisk  195,-
Dagens fisk med Selleri puré – Smørpocheret årstids 
grønt – Nye kartofler – Hvidvinssauce tilsmagt med 
purløg og skalotteløg – Urter

Plankebøf 275,-
Kalvefilet – Kartoffelmos – Grillet tomat –  
Kryddersmør - Smørpocheret årstidsgrønt

Ribeye, ca. 300 g 299,-
Okse Ribeye – Bagt tomat – Hvidløg – Pommes 
frites – Hjemmerørt Sauce Bearnaise

Wienerschnitzel  238,-
Kalveinderlår – Brasede Kartofler – Ærter – Dreng –  
Citron – Peberrod – Kapers – Brunet smørsauce

Pasta med skaldyr 165,-
Tomatsauce – Skaldyr – Pasta – Urter

Pasta Carbonara 165,-
Legeret flødesauce – Pasta – Parmesan – Bacon – Urter

Hovedretter
Serveres fra 16.30 - 21.00



Jordbær  75,-
Glaserede jordbær – Klassisk vaniljeis – Urter –  
Knuste småkager

Blødende chokoladekage 85,-
Serveres med bærsorbet

Crème Brûlée  75,-
Klassisk Crème Brûlée – Bærsorbet

Ostetallerken 115,-
5 forskellige oste – Syltede valnødder –  
Hjemmelavet kompot – Kiks

Desserter
Serveres fra 16.30 - 21.00

10 Year Old Tawny Port • Taylor’s 598,-
Douro, Portugal  1 glas     50,-
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.



Sodavand
Vælg mellem Pepsi, Pepsi Max, Lemon,  
Appelsin, Faxe Kondi eller Danskvand.

Lille  30,-

Stor  40,- 

Økologisk Saft 
Flere varianter  35,- 

Andre kolde drikke
Isvand   20,-

Ice Tea  40,-

Iskaffe med sirup  45,- 
 

Fadøl
Vælg mellem Royal Pilsner eller Royal Classic.

Lille  35,-

Stor  50,- 

Specialøl 
Se udvalg i ølkort eller kom op i baren og find en 
gammel kending eller en ny favorit.

Kaffe
Stempelkaffe pr. person   40,-

Americano   40,-

Cafe Latte   40,-

Cappuccino   40,-

Espresso   32,-

Ekstra shot   8,-

Sirup   5,-

Andre varme drikke 
The - Se udvalg i baren  40,-

Varm kakao med flødeskum   40,-

Irish Coffee   80,-

Drikkevarer



Bobler

Prosecco • Val d’Oca  315,-
Italien  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  348,-
Italien
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, Semi Seco • Duc de Foix  280,-
Spanien  1 glas     65,-
En lækker mousserende vin med en flot lys farve og delikat duft af blomster og fersken. Den 
har en frisk, frugtig og sødlig smag.

Champagne Tradition Brut • Jean Pernet  698,-
Frankrig  ½ flaske     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.

Husets anbefaling

Fra vinkælderen
Er du ekstra kræsen med vinvalget, så spørg venligst 
efter vores kælderkort med unikke vine. Så vil vi med 
glæde finde vinen frem til dig direkte fra kælderen 
under gulvet i Gastropubben. Du er også mere end 
velkommen til selv at gå med og finde præcis den vin, 
som du begærer.



Hvidvine
Italien
Grillo • Vezzani  280,-
Sicilien 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  298,-
Garda 
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.

Bianco Toscana • Valoroso • Magnum, 150 cl  500,-
Toscana
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   335,-
Galicien
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.

Gratis isva
nd 

Ved køb af
 1/1 flas

ke vin me
dfølger 

der 1 gr
atis kand

e isvand.



Hvidvine 
Tyskland
Riesling Tradition • Weingut Robert Weil 345,-
Rheingau 
En yderst charmerende og afbalanceret Riesling, der med sin lette sødme og forfriskende 
syre rammer en imponerende bred smag. Let mineralsk udtryk.

Østrig
Grüner Veltliner, Dürnstein Federspiel • Tegernseerhof 468,-
Wachau 
En kompleks og klassisk Grüner Veltliner med en delikat og dejlig mineralsk duft. Liflig og 
elegant frugtsmag samt en blid og behagelig eftersmag. 

Frankrig
Riesling Organic • Rieflé   395,-
Alsace  
En elegant Alsace-repræsentant med delikat og frugtig duft med et strejf af blomster, ananas og 
citrusfrugt. Pragtfuld frisk og tør druesmag samt velafbalanceret eftersmag.

Gratis isva
nd 

Ved køb af
 1/1 flas

ke vin me
dfølger 

der 1 gr
atis kand

e isvand.



Hvidvine
Frankrig

Bourgogne Chardonnay • Nicolas Potel  445,-
Bourgogne 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. En flot og ren hvidvin for vinkenderen, men 
samtidig en god intro-vin til folk, der vil udforske Bourgogne-stilen. 

Chablis • J. Moreau & Fils   495,-
Bourgogne  
En flot medaljevinder af en Chablis med klar gylden farve. Cremet og delikat duft med elegante 
noter af eksotiske frugter. Kompleks, frisk og sprød smag af citrusfrugter og mandler.

Sancerre • Mathieu & Benoit Fleuriet  560,-
Loire
En elegant og terroirtro Sauvignon Blanc med en indsmigrende og elegant næse af 
hyldeblomst, citrus, hvide blomster, mineralitet og nyslået græs. I smagen har den både 
fedme, koncentration og en balancegivende sprød syre. 

Rully 1er Cru Montpalais • Nicolas Potel  695,-
Bourgogne
Druerne er dyrket på premier cru-vinmark i 373 meters højde ved bjerget Mont Palais. 
Tiltalende frugtduft med mineralsk struktur samt noter af honning og blomster. Smagen er 
blød og rund, men samtidig fyldig med et behageligt strejf af akacie og citrus. 

Gratis isva
nd 

Ved køb af
 1/1 flas

ke vin me
dfølger 

der 1 gr
atis kand

e isvand.

Husets anbefaling



Hvidvine
Argentina
Nacional, Semillón/Torrontés • Santa Julia 345,-
Mendoza  
70% Semillón og 30% Torrontés. En virkelig flot hvidvin med 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   290,-
Central Valley 
Sauvignon Blanc. Vinens friske og liflige egenskaber findes i den lange og vedvarende 
smag. Kompleks duft af grapefrugt, nektariner og fersken samt en krydret eftersmag.

Australien
Organic Viognier • Yalumba   398,-
South Australia 
Eksotisk duft med noter af kaprifolium, citrus, abrikos, fersken, cashewnødder og frisk 
ananas. Smagen er kompleks, lækker og fyldig med noter af krydderier, citrus og abrikos.

Sydafrika
Sauvignon Blanc • Klein Constantia 425,-
Constantia 
Intens duft af flint, citrus og tropiske frugter. Frisk og samtidig fyldig frugtsmag med noter af 
melon og citrusfrugt samt syre og mineralitet, som er helt speciel for Klein Constantias terroir.

Gratis isva
nd 

Ved køb af
 1/1 flas

ke vin me
dfølger 

der 1 gr
atis kand

e isvand.



Rosé
Tempranillo Rosé • Mesta  280,-
Spanien 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  345,-
Coteaux d’Aix en Provence, Frankrig
60% Grenache, 35% Cinsault og 5% Syrah. Duften er delikat og frisk med noter af forårs-
blomster, mens smagen er elegant, frisk, blød og rund efterfulgt af en blid eftersmag. 

 

Côtes du Rhône Rosé • Ferraton Père & Fils  335,-
Rhône, Frankrig
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     395,-
Toscana, Italien
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. 

 

Husets anbefaling

Gratis isva
nd 

Ved køb af
 1/1 flas

ke vin me
dfølger 

der 1 gr
atis kand

e isvand.

+ 3 3  4  9 4  6 9  3 7  5 5   •  c o n t a c t @ v i n s b r e b a n . c o m  •  w w w . v i n s - b r e b a n . c o m

AOP Coteaux d'Aix
en Provence

VINS BREBAN - Avenue de la Burlière - 83170 Brignoles 

Grapes Varieties: Grenache 60% Cinsault 35%
Syrah 5% 

Terroir: The vineyard of this domain represent 30
hectares largely consisting of loamy clay and
limestone soils. It is located near to Rognes. 
The domain practiced organic farming. 

Tasting: Villa Aix rosé wine is round, supple, well-
balanced and harmonious. The wine has a pale
pink color with hints of gray. Its nose has notes of
spring flowers.

Food & Wine paring:  Best served at a
temperature of 8 - 10°C. This  Villa Aix rosé  will
accompany perfectly tapas, fish  or grilled meats.
We shall also appreciate it in aperitif. 

Packaging:  
Amarante bottle
Cases of 6 or 12  bottles 

Vinification:  Vinification based on classic rosé
standards: pneumatic presses, filtration,
temperature control.

Villa Aix 



Rødvine
Italien
Pinot Noir • Villa Molino    280,-
Veneto 1 glas  65,-
Frugtig duft af sorte kirsebær og chokolade med noter af krydderier og vanilje. Elegant og 
blød smag med tilpas syreindhold samt behagelig eftersmag med et strejf af mandel. 

Barbera d’Alba, La Gemella • Viberti 385,-
Piemonte 
En fantastisk Barbera fra Langhe-området i Piemonte. Delikat frugtduft med noter af blåbær 
og kirsebær. Fyldig og saftig frugtsmag med den klassiske “Barbera-syre” bagved.

Ripasso della Valpolicella, Superiore • Santa Sofia 445,-
Veneto 
70% Corvina, 25% Rondinella og 5% Molinara. En utrolig flot Ripasso med en intens mørk 
rubinrød farve og elegant duft med noter af krydderier. Harmonisk, fyldig og frugtig smag.

Amarone della Valpolicella • Villa Molino  545,-
Veneto  
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.

Rosso Toscana • Valoroso • Magnum, 150 cl  500,-
Toscana
Sangiovese, Montepulciano og Cabernet Sauvignon. Frisk duft af modne frugter. Rund og 
blød frugtsmag efterfulgt af en behagelig eftersmag. Let at nyde. 

Gratis isva
nd 

Ved køb af
 1/1 flas

ke vin me
dfølger 

der 1 gr
atis kand

e isvand.



Rødvine
Spanien
Reserva • Aldeya   315,-
Cariñena 
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 frugtsmag. 

Frankrig
Côtes-du-Rhône Villages • Ferraton Père & Fils    345,-
Rhône
Grenache, Syrah, Mourvèdre og Carignan. En flot vin med intens, dyb granatrød farve.  
Frisk og indbydende duft af brombær og solbær med fyldig og blød smag.

Rully Rouge • Nicolas Potel  575,-
Bourgogne  
Pinot Noir, lagret 12 måneder på egetræ. Yderst behagelig duft af røde bær som f.eks.  
hindbær. Smagen er frisk, men samtidig fyldig og forførende med masser af frugt.

Australien
Shiraz/Viognier, The Y Series • Yalumba  315,-
South Australia 
96% Shiraz og 4% Viognier. Delikat og eksotisk duft af hindbær og surkirsebær med et 
strejf af hvid peber. Mellemfyldig frugtsmag med noter af kirsebær og boysenbær.

Gratis isva
nd 

Ved køb af
 1/1 flas

ke vin me
dfølger 

der 1 gr
atis kand

e isvand.

Husets anbefaling



Rødvine
Californien, USA
Zinfandel • American Wings  315,-
Californien 
En rigtig amerikansk ”Zin” - akkurat som Zinfandel fra Californien skal se ud og smage. Skøn 
frugtsmag af sorte kirsebær og mørk chokolade med diskrete hint af peber og lakrids.

Argentina
Pinot Noir, Estate • Doña Paula    345,-
Mendoza  
Kompleks og delikat duft af modne sorte frugter, kombineret med kakao og et strejf af ristet 
egetræ. Vinen har en fløjlsblød, rund og fyldig frugtsmag. En lækker fadlagret Pinot Noir.

Malbec/Petit Verdot • Tensión • Santa Julia    378,-
Mendoza  
90% Malbec og 10% Petit Verdot, lagret 12 måneder på egetræ. Delikat frugtduft. Smagen 
er livlig, let krydret og utrolig tiltalende med en lang og behagelig eftersmag.

Golanhøjderne (israelsk bosættelse)
Syrah • Gamla  315,-
Galilæa  
Kompleks duft af kirsebær, brombær og blommer samt noter af jord, røg og enebær. Fyldig 
frugtsmag med god intensitet og let krydret eftersmag. En spændende Syrah.

Gratis isva
nd 

Ved køb af
 1/1 flas

ke vin me
dfølger 

der 1 gr
atis kand

e isvand.



Alkoholfrie vine
Sparkling • Light Live  280,-
Tyskland                                                                             
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   280,-
USA
Skøn og forfriskende hvidvin med flot klar farve: Delikat og frisk duft samt en velafbal-
anceret, lækker og autentisk frugtsmag med et strejf af citrus. En vin med flot karakter.

Rosé • Cero   280,-
USA
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   280,-
USA
Cero-vinene destilleres ved ca. 30 °C. Det gode ved denne metode er, at de ikke-flygtige be-
standdele 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.

Gratis isva
nd 

Ved køb af
 1/1 flas

ke vin me
dfølger 

der 1 gr
atis kand

e isvand.



Dessertvine
Moscato d’Asti • Cantina La Torre Castel Rocchero   315,-
Piemonte, Italien
100% Moscato. Det er en elegant Piemonte-vin med klar gul farve og en intens og frugtig 
duft. Smagen er sød og velafbalanceret med en behagelig eftersmag.

Brachetto, Rosa Regale • Castello Banfi   435,-
Piemonte, Italien
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   280,-
Vino de la Tierra Castilla, Spanien 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 439,-
Pineau des Charentes, Frankrig 1 glas  85,-
Pineau des Charentes er et unikt produkt og det pragtfulde resultat af vin, hvis gæring stop-
pes 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.  

Husets anbefaling

Gratis isva
nd 

Ved køb af
 1/1 flas

ke vin me
dfølger 

der 1 gr
atis kand

e isvand.



Dessertvine 
Sauternes • Réserve Carlier  468,-
Bordeaux, Frankrig 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  365,-
Douro, Portugal 1 glas  45,-
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.

10 Year Old Tawny Port • Taylor’s 598,-
Douro, Portugal 1 glas  50,-
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.

Er du ekstra kræsen med vinvalget, så spørg venligst efter vores kælderkort med unikke vine.  
Så vil vi med glæde finde vinen frem til dig direkte fra kælderen under gulvet i Gastro Pubben.  
Du er også mere end velkommen til selv at gå med og finde præcis den vin, som du begærer. 

Gratis isva
nd 

Ved køb af
 1/1 flas

ke vin me
dfølger 

der 1 gr
atis kand

e isvand.

Fra vinkælderen


