VINKORT
RØDE VINE

HVIDE VINE

SKIBETS RØDVIN: Maestro Salento
Flot dyb-rød frugtig vin med smag af blomme og mørke bær.
En fyldig og blød vin fra Italiens hæl af druerne Primitivo og
Negroamaro. (Italien) Kr. 298,-/72,-(gl.)

SKIBETS HVIDVIN: Chateau Beaubois
Lys gylden vin med forfriskende aroma af citrus og
hvide blomster. Smagen er meget frisk og sprød, med
en behagelig syre og noter af grønne æbler og hvid
peber. (Frankrig) Kr. 298,-/72,-(gl.)

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,-

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.
(Frankrig) Kr. 329,-/78,-(gl.)

Langhe Nebbiolo Trediberri
Vinen kan let identificres ved sin lyse og livlige lilla farve der
afslører dens friskhed. Vinen byder på en duft af ren frisk rød
frugt og blomster, tranebær, gul jasmin og friske roser.
(Italien) Kr. 419,-

Alpamanta Natal, Chardonnay, Mendoza
Lækker chardonnay, lavet på håndhøstet druer. Vinen
har næsten en strågul farve og en fin bouquet af frugt
med hvide blomster og strejf af honning. En kompleks
smag og en flot og blød afrunding. (Argentina) Kr. 349,-

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,-/78,-(gl.)

Feudi Luparello Grillo – Viognier
En vin skabt efter økologiske principper. I bouqueten
findes tropiske frugter med et strejf af vanilje.
Smagen er fyldig med en frisk syre, der giver vinen sin
elegance. (Italien) Kr. 315,-

Malavoglia Valpolicella Ripasso Classico Superiore
Kompleks, fyldig, let krydret, blød vin med duft og smag af
figen, rosin og blød tannin.
Ripasso på meget højt niveau. (Italien) Kr. 485,-

BOBLER
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.)
Autentico Cava Brut Rosé Øko Coviñas:
Forførende økologisk rosé Cava lavet på 100% Granacha. En
frisk cava som med sin friskhed og elegante frugt, gør sig
godt som aperitif, samt til fisk og skaldyr. (Spanien) Kr.
349,-/78,-(gl.)

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.)/65,-(gl.)
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.)

ROSÉVINE
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,-/72,-(gl.)
Le Retour Ventoux Rosè
Frisk, tør og fyldig rosévin. Smagen er saftig og bugner af
fersken og granatæble. En vin med flot hamoni, lavet på
druerne Carignan, Cinsault, Syrah og Grenache.
(Frankrig) Kr. 349,-

ØL • VAND • KAFFE • AVEC
Kildevand
Med/uden brus
Pr. flaske Kr. 20,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,Snaps 4 cl
Pr. glas Kr. 38,Pr. flaske Kr. 550,Tjeneren kan oplyse om dagens udvalg

Kvansnaps by Sagafjord
5 cl. Kr. 48,Kaffe / Te
Kaffe (ad libitum) Kr. 40,Te (ad libitum) Kr. 40,-

M/S SAGAFJORD
EN OPLEVELSE PÅ ROSKILDE FJORD

Irsk Kaffe Kr. 60,Avec til kaffe Kr. 45,Kaffe med sødt Kr. 65,Sodavand 0,25/0,50 l
Coca Cola med/uden sukker
Kr. 34,-/55,Økologisk sodavand
0,25/0,50 l
Rabarber, squash, lemon,
hyldeblomst
Saft
Hyldeblomst eller solbær
0,5 l/Kr. 45,-

Spiritus 0,2 cl
Gin, vodka, whisky.
Almindelig Kr. 45,-

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

