HVIDE VINE

RØDE VINE

SKIBETS HVIDVIN: Observer Chardonnay Reserve
Klassisk Chardonnay fra Chile. Her får man fedme og syre til at
balancere perfekt, hvilket resulterer i en herlig hvidvin med
frugtige nuancer af fersken og melon. (Chile) Kr. 295,-/72,-(gl.)

SKIBETS RØDVIN: Maestro Salento
Flot dyb-rød frugtig vin. Smag af blomme og mørke solmodne bær.
En meget fyldig og blød vin fra Italiens hæl (Italien)
Kr. 295,-/72,-(gl.)

Cattin Sauvage Riesling Alsace
Flot gylden farve med lysegrønne nuancer. Duften er ekspressiv og
blomstret med noter af kaprifolium og kamillete. Smagen er frisk,
fyldig og frugtrig, og domineret af modne citrusfrugter. (Frankrig)
Kr. 329,-

Corte Adami Valpolicella Superiore
Duft af modne frugter som jordbær, hindbær og blåbær. Toner af
egetræ, krydderier og peber i duft og smag (Italien). Kr. 349,-

Baby Doll Sauvignon Blanc
Smagen af passionsfrugt, hyldeblomst, honning og citrus samt en
let krydring. En finesserig herlighed som simpelthen bare smager af
mere! (New Zealand) Kr. 335,Feudi Luparello Grillo – Viognier
En vin skabt efter økologiske principper. I bouqueten findes dejlige
tropiske frugter med et strejf af vanilje. Smagen er fyldig med en
frisk syre, der giver vinen sin elegance. (Italien) Kr. 325,Macon Village
Super lækker Bourgogne. Duften er sprængfyldt med noter af frisk
frugt, hvid fersken og citrus med et delikat strejf af frisk hasselnød.
I munden er den livlig, fyldig og afbalanceret. (Frankrig) Kr. 395,-

ROSÉVINE
Roc de Candelon Rosé
Ren, frisk og blank i både farve og duft. Flot harmoni i smagen mellem
syre og frugt. Fine toner af røde æbler, roser og den bløde druesmag
fylder godt i munden. Eftersmagen er vedholdende - helt uden taniner
eller syre. (Frankrig) Kr. 295,Baby Doll Rosé
Sprød og uhøjtidelig rosé med en delikat lys ferskenfarve og en
besnærende frisk smag. Vinen byder på lækre noter af granatæble,
jordbær og kaprifolium, og en afbalanceret syre fuldender vinen
eksemplarisk. (New Zealand) Kr. 345,-

Observer Pinot Noir
Vinen har en flot lys kirsebær-farve. Duften er udtryksfuld, og byder
på jordbær og noter af røget træ. Smagen er saftig og har en fløjlsblød tekstur takket være de milde og afrundede tanniner.
(Chile) Kr. 325,Gravennes Côtes du Rhône
Smag af sorte bær: Mørke kirsebær, solbær, brombær. Dejligt strejf af
tobak og hvid peber. Medium syre, let krydderi. (Frankrig) Kr. 335,Silvia Zinfandel
Vinen dufter af mørke bær, efterfulgt af rig frugt med en lang og
struktureret finish. I smagen er der aromaer af blåbær, ribs, støvet
jord og mineralske nuancer. (USA) Kr. 369,Verrazzano Chanti Classico
En flot vin med stor duft af violer, bær og let krydderi, kirsebærfrugt,
pibetobak, læder, røg og cedertræ. Smagen er med stor fylde, og der
er flot sammenhæng mellem frugt og tannin. (Italien) Kr. 349,-

BOBLER
Valdo Prosecco BIO
Biodynamisk Prosecco i absolut topklasse! Den er tør, fyldig,
aromatisk og delikat, og har en let mineralsk eftersmag. Masser af
bobler med fine nuancer. (Italien) Kr. 329,-/72,-(gl.)
Marie
Marie er en sød mousserende æblevin med lav alkoholprocent,
fremstillet af danske Ingrid Marie æbler på Mols. Fantastisk til
aperitif eller til desserten. (Danmark) Kr. 379,-

DESSERTVINE
Beerenauslese
Vinen er meget rig, med en kompleks duft og smag af honning og
abrikos. Den har al den fedme og fylde der kendetegner en
Beerenauslese. (Tyskland) Kr. 325,- (0,5 l.)
Silva Port LBV
Intens og kompleks aroma fyldt med røde modne frugter og krydderier og flot sammenhæng mellem bouquet og smag. (Portugal)
Kr. 65,- (gl.)

ØL · VAND · KAFFE · AVEC
Isvand
Med eller uden brus Kr. 25,(gratis ved køb af vin)
Hornbeer 0,4 l
Sagafjord pilsner 4,6% Kr. 60,Weissbeer 4,8% Kr. 60,Red Cow 5,7% Kr. 60,Alkoholfri øl 0,33 l
Svaneke Kr. 60,-

Vi kan servere alkoholfri vin og øl hvis ønsket.
Spørg gerne tjeneren.

Snaps 4 cl
OP Andersson,
Gylden eller Klar
Bornholmersnaps
Pr. glas Kr. 38,Pr. flaske Kr. 550,

Kaffe / Te
Kaffe (ad libitum) Kr. 40,Te (ad libitum) Kr. 40,Irsk Kaffe Kr. 60,Avec til kaffen Kr. 45,Kaffe med sødt Kr. 65,Sodavand 0,25/0,50 l
Coca Cola/Cola Zero/Fanta/
Sport/Lemon Kr. 34,-/55,Saft med danskvand 0,4 l
Hyldeblomst eller solbær Kr. 45,Spiritus 0,2 cl
Gin, vodka, rom, whisky.
(Kan afregnes i hele flasker)
Almindelig Kr. 45,Luksus Kr. 68,-

Vinmenu
Læn dig tilbage og nyd
Sagafjords udvalgte
vine på glas

APERITIF:
Valdo Prosecco BIO
Tør og fyldig Prosseco. Perfekt at nyde før maden.
TIL FORRETTEN:
Baby Doll Sauvignon Blanc
Ekspressiv og smagfuld Sauvignon Blanc med noter og smag af
passionsfrugt, hyldeblomst og citrus.
TIL HOVEDRETTEN:
Corte Adami Valpolicella Superior
Fantastisk Valpolicella fra 2016. Smag af røde bær og noter af egetræ
og krydderier.
TIL DESSERTEN:
Kaffe/te
Slut aftenen af med kaffe/te ad libitum.
Pris pr. person: Kr. 219,-

www.sagafjord.dk

