ABBEY ROAD CAFÉ
Husets vine / pr. glas…55 kr.

Bourgogne J Faivelay 2018,fl…325 kr.

Rødvin, Tacco-Primotivo, Puglia, Italien, fl…225 kr.

lavet på druesorten Pinot Noir, smagen er frisk og rig m. en nuanceret
eftersmag

frugtig og naturlig sødme

Hvidvin, Chardonnay Keystone 2019, Californien, fl…225 kr.

Brunello Val di Suga 2012,fl…375 kr.

klassisk m. god struktur, samt fine frugtige toner

dejlig rund og velafbalanceret m. tydelige tanniner, frisk duft m. en snert
af nødder

Rose’, Pico de Aneto, Spanien,fl…225 kr.

Pomerol, Chateau Plincette 2013, Frankrig,fl…375 kr.

let smag af ribs og jordbær

behagelige dufte af knuste brombær, blød og smidig m. dæmpede noter af
sød kirsebær og mørke frugter

Mousserende, Asti San Maurizo, Italien, fl…249 kr.
aromatisk m. naturlig sødme

ØL FRA SØGAARDS BRYGHUS

Mere vin / sælges kun i hele flasker
HVIDE:
Pinot Blanc, F.E Trimbach, Alsace, Frankrig, fl…275 kr.

20cl…35 kr. / 40cl…55 kr. / 50cl…65 kr.
Jomfruhumle, Tjekkisk pilsner, 4,8% - let forfriskende og humlet
Klosterbryg, Munich Dunkel, 5,5% - sød malt. tørrede frugter og lav
bitterhed

frisk og tør, god balance, smidig og læskende

Madam Weizen, Krydret tysk hvedeøl, 4,8% - banan, hvede og friskbagt brød

Chardonnay Butterfield Station, Californien, fl…275 kr.

Kickstarter, India Pale Ale, 6,5% - let, forfriskende, humlet og fyrrenåle

duft og smag er mættet m. tropiske frugter og et strejf af citrus, fyldig
og frisk m. lang eftersmag m. let underliggende vanilje fra fadlagringen

Sodavand 25cl...35 kr.

RØDE:

Pepsi / Pepsi Max / Faxe Kondi / Miranda Lemon el. Orange / Egekilde m.
brus m/u citrus

Zinfandel, Sebastiani 2016, Californien,fl…285 kr.

Søbogaard øko. saft, 25 cl...40kr.

duft af modne blommer samt svesker, der harmonerer med en sødmefuld
smag i milde og harmoniske tanniner

hindbær / hyldeblomst / rabarber / æble/solbær

Valpoliciella Ripasso Superiore, Veneto, Italien, fl…295 kr.
mørk og fyldig m. klare referencer t. mørke kirsebær, bitter chokolade og
krydderier

Øko. Ginger Beer, u. alkohol, 27,5 cl...40 kr.
Heineken pilsner u. alkohol, 33 cl...45 kr.

