
DRINKS, KAFFE & 
AVEC KORT 



DRINKS
GIN HASS   115,-
Gin, lime, Schweppes Lemon og mango sirup.

APEROL SPRITZ   115,-
Aperol, moussende vin, danskvand, appelsin.

DARK ‘N’ STORMY   115,-
Mørk rom, lime, ginger beer & angostura bitter.

WHITE RUSSIAN   115,-
Vodka, kaffe likør, mælk & fløde. 

MOJITO   115,-
Lys rom, rørsukker, sukkersirup, lime & mynte. 

COSMOPOLITAN   115,-
Vodka, tranebær juice & lime.  
 
PIÑA COLADA   115,- 
Lys rom, Ananas juice, kokos sirup & fløde

IRISH COFFEE   115,-
Irish whisky, brun farin, kaffe & fløde.

     2cl.  4cl.
GIN & TONIC       100,- 160,-
Med valgfri Tonic.  

HENDRICKS  
Ginen er en fantastisk gin med skøn smag fra agurk og enebær. Denne gin 
servers med agurk & friskkværnet peber.

 
G-VINE 
En anderledes gin, hvis florale friskhed gør den ideel til de lune  sommer-
aftner på terrassen. Med en fantastisk smag af grønne druer of duften af 
sommerblomster. Denne gin servers med grønne druer.  

MONKEY 47 
Er en usædvanlig gin fra Schwarzwald i Tyskland, den indeholder en unik 
ingrediens, i det den indeholder trænebær.  Tallet 47 i navnet kommer fra 
antallet af planteekstrakter, som denne unikke gin indeholder. Denne gin 
servers med rosmarin. 

JINZU GIN 
En britisk gin med et japansk twist.  Den er baseret på neutral alkohol fra korn, 
og redestilleret med  enebær, korianderfrø, kvan, den asiatiske citrusfrugt yuzu 
og  vigtigst af alt kirsebærblomst. Denne gin servers med tørret æbler. 

 
FENTIMANS TONIC WATER 
Verdens første botanisk bryggede tonic. Lavet på en blanding af forskel-
lige urter og citrongræsekstrakt. Kraftige citrusnuancer, en let og elegant 
sødme og en frisk, bitter finish.

 
FEVER TREE INDIAN TONIC 
Smagen af Fever-Tree tonic er blød. Noterne af citrus og frugt er perfekt 
afbalanceret i forhold til den bitre kinin, som er så karakteristisk for tonic.

 
FATDANE PINK GRAPE TONIC 
Pink Grape giver den samme autentiske smag til din drink, som havde du 
selv presset grapefrugten.

 
DR. POLIDORIS DRY TONIC  
Doctor Polidiris Tonic er en skøn og tør tonic med en urtet og  
blomstret smag. Tonicvanden kommer fra sydtyske Avadis Distillery.



KAFFE
ALM. KAFFE HEL KANDE   50,- 
 
CAFFE LATTE   65,- 
 
LATTE MACCHIATO   65,- 
 
AMERICANO   60,- 
 
CAPPUCINO    65,- 
 
ESPRESSO   45,- 
 
VARM CHOKOLADE    65,- 
Med flødeskum. 
 
ISKAFFE   75,-

ROM    2cl.  4cl.     
DIPLOMATICO RES. EXCLUSIVA            80,-         140,- 
Rom fra Venezuela.  
Blendet af mørk og lys rom med forskellig alder. 
Lagret op til 12 år. Har en dyb og fed sødme.  
Krydret duft med fine lag af kakao, kanel, nelliker  
der leder frem mod en levende smagsoplevelse.

A.H. RIISE  120,- 180,- 
DANISH NON PLUS ULTRA  
Denne rom har en flot mørk mahogniagtig farve,  
med en elegant krydret bouquet med noter af melasse,  
egetræ, tobak, og orange. 
I smagen er Non Plus Ultra en enestående oplevelse.

EL DORADO ROM 21 YO  120,- 180,- 
Denne El Dorado 21 års rom har en dyb, 
gylden farve med en antydning af kobber.  
Næsen er kompleks og har aromaer af appelsin skal, 
clementin og bitter appelsin marmalade, samt brun farin,  
kaffe og mørk chokolade.

RON ZACAPA  
CANTENARIO XO 25 YO  160,- 250,- 
Duften er kompleks med noter af  
bl.a. læder og en sødlig tobak.  
Smagen, der er sofistikeret, er helt i top.  
Smagen af fad trænger tydeligt igennem, 
men også noter af bl.a. karamel og med et sødligt strejf  
af vanilje. 

SNACKS  
 
SNACKBRÆT   75,- 
Med nødder, chips og dip.



WHISKEY   2cl. 4cl.    
WOODFORD RESERVE  80,- 140,- 
Woodford Reserve Kentucky Straight Bourbon  
er en small batch whiskey.  
Den har en duft af tørret frugt, mint, appelsin og kakao. 
Woodford Reserve Bourbon Whiskey har en smag 
med noter af citrus, kanel, kakao, toffee, karamel,  
chokolade og krydderier.  
 
 
HIGHLAND PARK 12 YO  80,- 140,- 
Den første egen aftapning af Single Malt var  
Highland Park Aged 12 Years, som blev lanceret i 1979. 
Highland Park Aged 12 Years er fortsat kernen i udtrykket 
for Highland Park destilleriet og er en blød,  
afbalanceret single malt med en fyldig smag samt en  
blid røget afslutning.  
 
 
OBAN 14 YO  100,- 160,- 
Noter af tørrede figner, honning og krydderier.  
Desuden har malten en fantastisk aroma, som domineres af 
et fugtigt præg af hav. 

CHIVAS ROYAL SALUTE 21 YO   160,- 250,- 
Royal Salute er skabt i hyldest til kroningen af  
Dronning Elizabeth II.  
Et blend af de fineste whiskyer, som har lagret i 21 år.  
Rige og frugtige aromaer blandet med duft af efterårsblomster  
møder næsen og smagen af sød appelsinmarmelade og friske pærer.

COGNAC   2cl. 4cl.    
MARTELL VS  80,- 140,- 
Martell V.S. er en elegant cognac med en stor andel af 
Borderies-druer, der giver den eftertragtede komplekse og 
bløde smagsoplevelse.  
Martell V.S. har en lys gylden farve og dufter af frugt og  
friske krydderier som citrus, pære og safran. 

REMY MARTIN VSOP   80,- 140,- 
En ny og opdateret udgave af  
den klassiske Rémy Martin VSOP cognac,  
fra verdens førende Fine Champagne Cognac ekspert.  

REMY MARTIN XO EXCELLENCE  180,- 300,- 
En udsøgt Cognac for den kræsne kender.  
En perfekt harmoni af 300 forskellige eau de vies,  
som er lagret i op til 37 år.  
Nyd denne overlegne Cognacs fyldighed med aromaer af  
blomst, frugt og krydrede toner.  

LÉOPOLD GOURMEL 120,- 200,- 
- AGES DE FLEURS  
- 15 CARATS, COGNAC 
Denne Cognac har fået navnet ”Age des Fleurs”,  
oversat Blomsternes Periode og 15 karat.  
En meget kompleks Cognac med toner af, ja netop blomster.  
Lagringstiden er ca. 12 år.  
Den længere tid på egetræsfade giver en flot duft af vanille,  
lidt lakrids og hvide blomster.


