
Cocktail kort 
Drinks: 
 

Sparkling Roséport                                                                                                                    85,- 
- Miguels Roséportvin, Tonic vand 
 

 

G&T: 
 

BFB Cucumber GT                                                                                                                     85,- 
- Big Farm Boys Botanical Gin, Agurk, Peber, Tonic vand 
 

BFB Rosmary Citrus GT                                                                                                          85,- 
- Big Farm Boys Botanical Gin, Citron, Rosmarin, Tonic vand 
 

BFB Strawberry GT                                                                                                                    85,- 
- Big Farm Boys Strawberry Gin, Jordbær, Mynte, Tonic vand 
 

 

Spiritus:                                                          3 cl. 
 

Anejo 8 års Rom                                                                                                                          45,- 
- Cubansk rom fra Santiago de Cuba, lagret på fad i minimum 8 år.  

 

Anejo 12 års Rom                                                                                                                         55,- 
- Cubansk rom fra Santiago de Cuba, lagret på fad i minimum 12 år.  

 

BFB 15 År X.O. Rom                                                                                                                     55,- 
- Caribisk rom lagret på fad i minimum 15 år. Lagret på PX Sherry fade i 2 år. 
 

V.S. Cognac                                                                                                                                     45,- 
- Fransk cognac fra huset ABK6. Har lagt på fad i 6 år. 
 

V.S.O.P. Cognac                                                                                                                              55,- 
- Fransk cognac fra huset Chollet. Har lagt på fad i  7 til 8 år 

 

X.O. Cognac                                                                                                                                     65,- 
- Fransk cognac fra huset ABK6. Har lagt på fad i 21 år. 



Vinkort 
Mousserende vin & Champagne:                              Flaske 
 

Luis Spumante 
- Carlin de Paolo, Pimonte, Italien 

Druer: Hvide druer fra indfødte druesorter   
 

Denne  spumante har en gul farve med gyldne nuancer. Dens aroma er intens, delikat og blomstrende. I 

smagen er den elegant og frugtagtig. Der anes et hint af søde ferskner. Det er den perfekte velkomst.  
 

Pris:                                                                                                                                                                             299,- 
 

Luis Rosé Spumante 
- Carlin de Paolo, Pimonte, Italien 
Druer: Røde druer fra indfødte druesorter  
 

Denne spumante har en flot lyserød farve. Den har en intens blomstret og frugtagtig aroma. Den har en 
delikat og frisk smag, med en fin og vedvarende perlage. Det er den perfekte velkomst.  
 

Pris:                                                                                                                                                                             299,- 
 

Il Brut 
- La Collina Dei Ciliegi, Veneto, Italien 

Druer: Chardonay og Garganega  
 

Denne brut har en intens flot strågul farve, dens bobler er fine og vedvarende. Duften tilbyder en intens 

hint af gyldne æbler, med en fin duft af hvide blomster. Den er tør og kraftfuld, med vedvarende aromaer.  
 

Pris:                                                                                                                                                                             399,- 
 

Il Classico 
- La Collina Dei Ciliegi, Veneto, Italien 

Druer: Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Meunier. 
 

Denne classica, lavet efter champagne metoden, har en intens strågul farve. Duften er overdådig med en 

kompleks duft af blomster, tørret frugt med hint af citrusfrugt og urter. Den er tør og rund i smagen,  

kraftfuld og vel balanceret, med en lang vedvarende aromatisk.   Den er helt igennem fantastisk til østers. 
 

Pris:                                                                                                                                                                            599,- 
 

Champagne Brut 
- Quatresols-Gauthier Champagne Premier Cru  

Druer:  Pinot Noir 30%, Pinot Meunier 40%, Chardonnay 30%  
 

Denne premier cru champagne har en kompleks duft. I munden er den Generøs, antydning af kirsebær, 

ferskner. Denne champagne er den perfekte velkomst. 
 

Pris:                                                                                                                                                                             599,- 

 

Champagne Blanc de Blancs  
- Quatresols-Gauthier Champagne Premier Cru  

Druer: Chardonnay 100%  
 

Denne premier cru champagne har en elegant og fin duft af hvide blomster. I munden er den livlig og  

behagelig,  med en smag af hvide ferskner. Den passer perfekt til velkomst, og til fisk og skaldyr. 
 

Pris:                                                                                                                                                                             699,- 



Vinkort 
Hvidvin:                                       Glas             Flaske 
 

Regina di Fiori 
- Carlin de Paolo, Pimonte, Italien 

Druer: Cortese, Favorita, Chardonney, Arneis  
 

Denne vin har en aroma fyldt med hvide blomster og noter af fersken. I smagen er den delikat, frisk og 

fuld af frugtagtig sødme. Den serveres som nydelsesvin eller til retter med fisk, lyst kød, og bløde oste.  
 

Pris:                                                                                                                          65,-                                            225,- 
 

Il Garganega 
- La Collina Dei Ciliegi, Veneto, Italien 

Druer: Garganega 
 

En af de bedste hvidvin, som findes i Norditalien. Strå-gul i farven. Behagelig duft af abrikos, kombineret 

med en buket af blomster. Som følge af den sene høst har den en frisk og velafbalanceret eftersmag.  
 

Pris:                                                                                                                          75,-                                            279,- 
 

Il Lugana 
- La Collina Dei Ciliegi, Veneto, Italien 

Druer: Trebbiano di Lugana 100%  
 

Duften er meget fin og kompleks, med hint af hvide blomster, tørret og kandiseret frugt. Smagen er tør, 

elegant, mineral fyldig og kraftig. Det er en fantastisk balanceret vin. Denne vin har lagt på egetræs fad.  

 

Pris:                                                                                                                                                                               379,- 
 

Little Big Hvid 
- Château St. Louis La Perdrix , AOP Costières-de-Nîmes, Fankrig 

Druer: Grenache (white), Rousanne, Viognier  
 

Denne dybe hvidvin har en skøn ”bouguet” af ingefær, trøfler, ristede nøder og citrus. Det er en vin med 

stor smag og komplekse aromaer. Server gerne vinen østers, fisk og skaldyr, eller bløde oste. 
 

Pris:                                                                                                                                                                              279,- 
 

Intuitive Chardonnay 
- Pierre Jean Larraque, Bordeaux, Frankrig  

Druer:  Chardonnay  
 

Denne vin har en lys og lun gul farve. I næsen er den meget blomster, med dejlige noter af hasselnødder. 

På ganen har den rig rundhed, med en vedvarende og delikat finale. Den passer perfekt til grillet fisk og 

diverse retter med skaldyr. Prøv den også sammen med hårde oste.  

 

Pris:                                                                                                                                                                               279,- 
 

Ca del Magro 
- Monte del Fra, Veneto, Italien 

Druer: Garganega, Cortese. Trebbianello & Trebbiano.  
 

Denne vin har fået 3 glas i Gambero de rosso. I duften fornemmes der vilde blomster, lækre gyldne æbler 

og vanilje. I smagen er den let tør, ”full- bodied”og med en fantastisk lang eftersmag. Vinens fadlagring 
fremgår tydeligt. Den passer perfekt til østers, sushi, sashimi og rå fisk.  

 

Pris:                                                                                                                                                                               399,- 



Vinkort 
Hvidvin:                                       Glas             Flaske 
 

Bonomo Sexaginta 
- Monte del Fra, Veneto, Italien 

Druer: Garganega, Cortese, Trebbiano Toscano, Incrocio Manzoni, Pinot Bianco & Riesling Renano.  
 

En exceptionel hvidvin på et niveau for sig selv. I duften har den toner af fersken og sommerblomster. På 

ganen flyder den sensuelt og elegant, med noter af delikate og saftige smage, hvor akacie og citrus træder 

frem. Den har en tør og vedholdende eftersmag, der pirrer med krydderier.  

 

Pris:                                                                                                                                                                               599,- 
 

Millesettantotto, Supertoscaner 
- Usiglian del Vescovo, Toscana, Italien 

Druer:  Chardonnay og Viognier 
 

Dens aromaen er meget blomstret, med søde og friske hints af modnet frugter. Herefter udvikles en  

krydret citrus fornemmelse. På ganen er den fyldig, mineralfyldt og muskuløs. Det er i sandheden en  

vin i særklasse.  

 

Pris:                                                                                                                                                                               899,- 
 

 

Rosévin:                                       Glas             Flaske 
 

Monferrato D.O.C Chiaretto  
- Carlin de Paolo, Pimonte, Italien 

Druer: Barbera 
 

Fin rosé med en intens vedholdende og spændende aroma med blomster notater kombineret med ret 

frugtbare tip. Tropisk med et strejf af ananas og mango. I Smagen er den tør, harmonisk og dejlig frisk.  
 

Pris:                                                                                                                          65,-                                           289,- 
 

Bardolino Chiaretto 
- La Collina Dei Ciliegi, Veneto, Italien 

Druer: Corvina Veronese, Rondinella, Molinara.  
 

Flot pink rosé. Utrolig frisk, frugtsmagende og næsten hvad man kalder en sprød rosévin. Den indeholder, 

både i duft og i smagen, nuancer af både blomster og solmodne frugter.  
 

Pris:                                                                                                                                                                             269,- 

 

L”Envol” Rosé 
- Château St. Louis La Perdrix , AOP Costières-de-Nîmes, Fankrig 

Druer: Grenache, Syrah 
 

Denne flotte rosé, har en kompleks duft af jordbær, kirsebær og hindbær. Det er en generøs og delikat vin, 

fyldt med harmoni.  Server den gerne til tapas, lette  forretter og snaks. Det er den perfekte nydelses vin.  
 

Pris:                                                                                                                                                                             249,- 



Vinkort 
Rødvin:                                        Glas             Flaske 
 

Pimonte Rosso 
- Carlin de Paolo, Pimonte, Italien 

Druer: Barbera, Dolcetto 
 

Denne rødvin har en intens rubinrød farve. Den er rund på ganen, og blød og behagelig tør i munden. Den 

har fine hints af røde frugter som kirsebær, brombær og jordbær. Den passer perfekt til forretter med ok-

sekød, og til lette hovedretter. Prøv den afkølet som nydelsesvin.  
 

Pris:                                                                                                                          65,-                                            225,- 

 

Barolo 
- Carlin de Paolo, Pimonte, Italien 
Druer: Nebbiolo  
 

Denne dybe granatrød vin , har en intens kompleks aroma, med fornemmelser af kirsebær, mint og  

syltetøj. Smagen er meget kraftfuld, velsmagende med harmoniske tanniner. Velegnet til de mest  

komplekse og udarbejdet retter fra det internationale køkken. 
 

Pris:                                                                                                                                                                             599,- 
 

Corvina 
- La Collina Dei Ciliegi, Veneto, Italien 

Druer: Corvina  
 

Intens aroma med antydninger af røde frugter og krydderier. Smagen er balanceret og har en god garvesy-

re. Denne er velegnet til grillet kød, stege, tatar og carpaccio. Prøv den også afkølet til fisk og skaldyr.  
 

Pris:                                                                                                                          75,-                                            279,- 
 

Valpolicella Ripasso 
- La Collina Dei Ciliegi, Veneto, Italien 

Druer: Corvina Veronese, Corvinone and Rondinella  
 

Den har nogle af de klassiske dufte som Amaronens intense duft af blomme, marasca kirsebær, vilde bær, 

kanel og lakrids. Smagen er forbløffende, tør og meget blød, med en elegant og balanceret garvesyre  
 

Pris:                                                                                                                                                                             349,- 

 

Valpolicella Amarone 
- La Collina Dei Ciliegi, Veneto, Italien 

Druer: Corvina Veronese, Corvinone and Rondinella  
 

Duften er kompleks og overdådig. Søde indledende hint af marasca kirsebær, efterfølges af marmelade og 

krydderier. Den er Kraftfuld, rund, stærk og behagelig i smagen, den har et langt og vel balanceret finish.  
 

Pris:                                                                                                                                                                             599,- 



Vinkort 
Rødvin:                                        Glas             Flaske 
 

Classica Amarone Docg  
- La Collina Dei Ciliegi, Veneto, Italien 

Druer: Corvina Veronese, Corvinone and Rondinella  
 

Tørres i 4 måneder efter høsten. Ældre i egetræs tønder i 24 måneder, og på flaske i 6 måneder. I næsen er 

der noter af kirsebærsyltetøj og søde krydderier. På ganen har den en stærk begyndelse, en fremragende 

volumen og en vedvarende finale.  
 

Pris:                                                                                                                                                                             995,- 
 

Ciliegio Amarone Docg  
- La Collina Dei Ciliegi, Veneto, Italien 

Druer: Corvina Veronese, Corvinone and Rondinella  
 

Tørres i 4 måneder efter høsten. Ældre i egetræs tønder i 24 måneder, og på flaske i 6 måneder. I næsen  

er den eksplosiv med noter af bær, krydderier og let tobak. I munden udtrykkes en stor volumen, og en  

næsten balsamisk finish med en langvarig vedvarende smag. Kræver retter med struktur og dybde. 
 

Pris:                                                                                                                                                                           1.995,- 
 

Little Big Rød 
- Château St. Louis La Perdrix , AOP Costières-de-Nîmes, Fankrig 

Druer: Syrah Grenache, Carignan 
 

Kompleks vin med en meget stor smag. Den har skønne aromaer af bær som kirsebær, brombær mm. Den 

har den perfekte kombination of frugt og krydret noter. Server gerne vinen til retter med en stor smag. 
 

Pris:                                                                                                                                                                              279,- 
 

Josephine de Boyd 
- Bordeaux Margaux, Fankrig 

Druer: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot 
 

Denne vin har fadlagret i 20 måneder. I næsen fornemmes toner af røde frugter og mørke bær. I munden 

er vinen elegant og velafbalanceret. Dette giver den en generøs rundhed med glatte taniner. Vinen har en 

smuk og lang afslutning. En vin som denne passer perfekt til steg og andre retter med mørt oksekød.  
 

Pris:                                                                                                                                                                              799,- 
 

Château Toumalin 
- Château Toumalin, Bordaux, Fankrig 

Druer: Merlot & Cabernet Franc 
 

Denne vin har fadlagret i 12 til 24 måneder. I næsen er den yderst ekspressiv og kompleks. Vinens krop har 

en god og fuld struktur. Røde og sorte bær skaber en symfoni af forskellige smags variabler. Vinen er  

dejlig afbalanceret. Passer perfekt til steg og andre retter med mørt oksekød, prøv den også til oste.  
 

Pris:                                                                                                                                                                              399,- 



Vinkort 
Rødvin:                                        Glas             Flaske 
 

Vigneto Bellavista 
- Castello di ama, Toscana, Italien 

Druer: Sangiovese, Malvasia Nera  
 

Enkeltmarksvin fadlagret i 12 måneder på franske egetræsfade. Vinen har en intens duft af mørke modnet 

bær, samt blomme, krydderier og lette marmelade noter. Den er elegant og fyldig med fine taniner, og en 

lang finish. (95P - Robert Parker's  / 94P - James Suckling  / 94P - Wine Spectator) 

 

Pris:                                                                                                                                                                            2.150,- 
 

Vigneto La Casuccia 
- Castello di ama, Toscana, Italien 

Druer: Sangiovese, Merlot 
 

Enkeltmarksvin fadlagret i 12 måneder på franske egetræsfade. Vinen har en kompleks duft af røde bær, 

vanilie og tobak. Den har en delikat smag, med fine taniner, og en lang finish.  

(94P - Robert Parker's  / 95P - James Suckling  / 96P - Wine Spectator) 

 

Pris:                                                                                                                                                                            2.150,- 
 

L’Apparita 
- Castello di ama, Toscana, Italien 

Druer: Merlot 
 

Enkeltmarksvin fadlagret i 18 måneder på franske egetræsfade. Vinen har en intens duft af mørke bær, og 

krydderier. I smagen er den yderst elegant, fyldig og kraftig, men stadig fløjlsblød Den har fine taniner, og 

en lang finish. (91P - Robert Parker's  / 94P - James Suckling  / 93P - Wine Spectator) 

 

Pris:                                                                                                                                                                           2.150,- 
 

Milleeottantre, Supertoscaner 
- Usiglian del Vescovo, Toscana, Italien 

Druer:  Petit Verdot 
 

I næsen er den meget rig, balsamisk og kompleks, med aromaer af brombær og blåbær og med den  

lange aldringsproces, der giver underliggende noter af kaffe, chokolade og krydderier. Den er varm  

og indhyllende på ganen med en solid tannisk struktur og med en lang, behagelig frugtagtig finish.  

 

Pris:                                                                                                                                                                           1.495,- 



Vinkort 
Dessertvin:                                    Glas             Flaske 
 

Moscato di Asti 
- Carlin de Paolo, Pimonte, Italien 

Druer: Moscato 
 

Denne søde Moscato har en flot halmgul farve med bløde gyldne nuancer. I aromaen er den intens, frisk, 

duftende med orange blomster og salvie i forgrunden, og en blød baggrund af honning. I smagen er den 

behageligt sød og afbalancerede. Den serveres kold og passer perfekt til enhver form for dessert. 
 

Pris:                                                                                                                          49,-                                           249,- 

 
Malvasia 
- Carlin de Paolo, Pimonte, Italien 

Druer: Malvasia 
 

Denne dessertvin har en skøn kirsebærrød farve. Den har en frisk og aromatisk aroma. I næsen har den en 

duft af jordbær med et strejf af blomme. I smagen er den elegant sødme fra malvasia druen, derudover har 

den i eftersmagen et strejf af jordbær. Passer perfekt til desserter med bær.  
 

Pris:                                                                                                                                                                             249,- 

 
 

Portvin:                                       Glas             Flaske 
 

Rosé Port 
- Miguels, Portugal 

Druer: Blandet røde og hvide druer. 
 

Denne rose portvin har en attraktiv lyserød farve, hvilket er et resultat af en begrænset kontakt med drue 
skindet under vinfremstilling. Den er skøn let og frugtagtig, og har en sød, delikat smag. Nydes afkølet. 
 

Pris:                                                                                                                          59,-                                           249,- 

 
Ruby 
- Miguels, Portugal 

Druer: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão  
 

Denne unge portvin er meget aromatisk, med skønne noter af røde frugter og bær.  
 

Pris:                                                                                                                          59,-                                           249,- 

 
Tawney 
- Miguels, Portugal 

Druer:  Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão  
 

Denne portvin har en aroma af rød bærkompott. Den er velafbalanceret med træ- og vaniljearomaer.  
 

Pris:                                                                                                                          59,-                                           249,- 


