Forfriskninger
Hancock fadøl, pils/classic 0,25 liter		

30 kr.

Hancock fadøl, pils/classic 0,50 liter		

50 kr.

Gambrinus 0,25 liter		

35 kr.

Gambrinus 0,50 liter		

55 kr.

Månedens fadøl 0,25 liter		

35 kr.

Månedens fadøl 0,50 liter		

55 kr.

Sodavand 0,25 liter		

30 kr.

Sodavand 0,50 liter		

45 kr.

Anton saft

35 kr.

Kildevand		

20 kr.

Alm. kaffe, te		

30 kr.

Chokolade		

35 kr.

Irsk kaffe		

50 kr.

Snaps		

30 kr.

Cognac		

60 kr. / 75 kr.

Rom		

75 kr.

Whisky		

60 kr.

Coca Cola, Zero, Fanta, Sprite, Lemon, danskvand m/u citrus.

Coca Cola, Zero, Fanta, Sprite, Lemon, danskvand m/u citrus.

Æble, hyldeblomst, solbær, hindbær, jordbær, rabarber.
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Vinkort
Husets hvidvin
Chardonnay VdP d’Oc

Domaine Lalande, Frankrig

49 kr./glas

218 kr./fl.

Elegant vin med komplekse aromaer af melon og vanilje. Rig smag og
en sprød, lang finish.

Husets rødvin
Cabernet Sauvignon VdP d’Oc
Domaine Lalande, Frankrig

49 kr./glas

218 kr./fl.

Intensiv duft med toner af bær og peber. Fin dybde og koncentration
med silkebløde tanniner, røde frugter og en god frugtsødme.

Mousserende
Cremant d’Alsace Brut

Vins Sipp Mack, Alsace, Frankrig

345 kr./fl.

Flot gylden farve og fine, vedholdende bobler. Klassisk cremant, der
ikke er knastør.

Hvidvin
Pinot Blanc

Vins Sipp Mack, Alsace, Frankrig

69 kr./glas

269 kr./fl.

Sprød og velafbalanceret vin med en delikat æble- og nøddearoma.
Vinen har en smule restsødme, der gør den meget indtagende.

Riesling Qualitätswein Trocken
Spindler Lindenhof, Pfalz, Tyskland

279 kr./fl.

Klar i farven og med duft af perfekt moden frugt med abrikos og fersken. Smagen er ungdommelig, frisk og saftig med en fin, afbalanceret
syrlighed.

Casot dan Vian Chardonnay
Scagliola, Piemonte, Italien

279 kr./fl.

Vinen er lys strågul og har en intens, bred og blomsteragtig duft. I smagen dominerer moden frugt med et strejf af vanilje.

Zuccardi Q Chardonnay

Familia Zuccardi, Mendoza, Argentina

315 kr./fl.

Duft af pære, æble og fersken med noter af vanilje. Frisk i munden med
frugten i flot balance med mineraliteten fra jordbunden og den diskrete
fadlagring.

Pinot Gris Tradition

Vins Sipp Mack, Alsace, Frankrig

325 kr./fl.

Kraftig, rund og velafbalanceret vin med fedme og en smule restsødme
samt en flot, lang eftersmag.

Chablis

Domaine Vauroux, Chablis, Frankrig

365 kr./fl.

Lys gylden farve. Velafbalanceret og kompleks bouquet. Mineralitet og
fyldig frugt med overtoner af grapefrugt og pinjetræer.

Menukort_Sejlklubben_version_20161129.indd 2

30-11-2016 10:49:35

Vinkort
Rosévin
Mesta Tempranillo Rosé Organic
Bodegas Fontana, Spanien

49 kr./glas

218 kr./fl.

Intens og frisk frugtduft med noter af blomster. Fin koncentration med
elegant frugtsmag og god velafbalanceret syre samt en frisk og behagelig eftersmag.

Rødvin
Côtes du Rhône

Domaine La Collière, Frankrig

69 kr./glas

269 kr./fl.

Dyb rubinrød farve og en rig duft af blomme og krydderier. Smagen er
ren, rig og fed med kraftig frugt og en elegant finish.

Barbera D’Alba Superiore, Froi
Massimo Rivetti, Piemonte, Italien

259 kr./fl.

Intens, mørk farve. Såvel duft som smag er præget af den ungdommelige, friske frugt med en fin struktur og en rustik, blød finish.

Ribera del Duero, La Planta
Bodegas Arzuaga, Spanien

279 kr./fl.

Lagret i 6 måneder på amerikanske fade. En perfekt balance mellem
frugt og træ fuldendes med en åben smag af frugt, der viser kraft og
elegance.

Valpolicella Ripasso Acinatico
Stefano Accordini, Veneto, Italien

279 kr./fl.

Kraftig, mørk farve og intens, blød og elegant duft af mørke bær med
krydderier og vanilje. En særdeles koncentreret Ripasso med elegant
finesse og saftighed.

Zuccardi Q Malbec

Familia Zuccardi, Mendoza, Argentina

315 kr./fl.

Dyb violet farve og med duft af mørke blommer, figner og brombær.
Smagen er domineret af den fuldmodne frugt og lange eftersmag.

Liberated Pinot Noir

Liberated Winery, Monterey, Californien

365 kr./fl.

Klassisk duft med kirsebæraromaer. Medium fyldig med modne bær,
krydderier og en anelse menthol. Stringent finish med fornem balance
mellem frugt og fad.

Quinta do Pégo Grande Reserva
Quinta do Pégo, Douro, Portugal

375 kr./fl.

Frisk og intens duft samt fyldig frugtsmag med noter af egetræ, som
bidrager til vinens kompleksitet. Kraftige, bløde tanniner og lang, behagelige eftersmag.

Amarone della Valpolicella
Murari, Veneto, Italien

395 kr./fl.

Typisk aroma med antydninger af søde, røde frugter. I munden
fornemmes en let rosinsødme med en krydret finish og en fyldig fløjlsagtig krop.
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Vinkort
Rødvin
Saint-Émilion Grand Cru

Château Ambe Tour Pourret, Frankrig

425 kr./fl.

Klassisk Saint-Émilion fadlagret i 14 måneder og med Merlot-druens
karakteristiske bløde frugt og mindelser om våd skovbund.

Châteauneuf-du-Pape

Domaine La Bastide Saint Dominique, Frankrig

495 kr./fl.

Klassisk Châteauneuf med kirsebær, brombær og florale aromaer.
Smagen er middelfyldig og velstruktureret med bløde tanniner og lang
eftersmag.

Dessertvin
Quinta do Pégo Late Bottled Vintage Port
Quinta do Pégo, Douro, Portugal

49 kr./glas

295 kr./fl.

Elegant portvin med frisk og delikat duft med god intensitet. Fyldig og
frisk frugtsmag med sveskeblommer og noter af vilde planter.
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