Samppanjat/Kuohuviinit
Champagne Andre´Clouet Brut Rêserve NV

35.00/55.00

Tuoksu on runsas, kehittynyt, rehevä ; mantelia,paahtoleipää, mansikkaa,päärynää
Maku on kuiva, täyteläinen, hyvin moniulotteinen ja pitkä
Rypäle :Pinot Noir

Argeo Prosecco Brut, Ruggeri, Veneto, Italia 75 cl

38.00

Tuoksu on raikas ja siitä voi aistia kukkia, omenaa ja aavistus päärynää
Maku on erittäin raikas ja hedelmäinen ja mukailee pitkälti tuoksua
Rypäle : Prosecco ja pieniä määriä Verdiso ja Pereraa

Argeo Prosecco Brut, Ruggeri, Veneto, Italia 20 cl

9.50

Tuoksu on raikas ja siitä voi aistia kukkia, omenaa ja aavistus päärynää
Maku on erittäin raikas ja hedelmäinen ja mukailee pitkälti tuoksua
Rypäle : Prosecco ja pieniä määriä Verdiso ja Pereraa

Valkoviinit
Pinot Grigio , Tenute Brian, Veneto, Italia

40.00

Tuoksussa on trooppisia hedelmiä, päärynää ja valkeita kukkia
Maku on tasapainoinen, pehmeä ja viipyilevä
Rypäleet : Pinot Grigio

Lulu Sauvignon Blanc, Adelaide Hills, Australia

40.00

Tuoksu on erittäin raikas, aromikas, hedelmäinen; greippiä, sitrusta, mustaherukkaa ja melonia.
Maku on kuiva, raikas, hyvin hedelmäinen ja jäntevä.

Dans L´air Du Temps Chardonnay,Languedoc –Roussillon, Ranska 40.00
Tuoksu on valloittava; kypsää sitruksisuutta, ruutia, pähkinää ja voita
Suutuntumaltaan melko täyteläinen, maukas ja raikkaan hapokas

Most Wanted Riesling, Pfalz, Saksa

40.00

Tuoksu on puhtaan hedelmäinen, nuorekkaan raikas, mineraalinen.
Maku on kuivahko, raikkaan hapokas ja puhtaan hedelmäinen

Domaene Gobelsburg Grüner Veltliner, Kamptal, Itävalta

40.00

Tuoksu on raikas, puhdas, hedelmäinen; omenaa, persikkaa ja sitrusta
Maku on kuiva, raikas, puhtaan hedelmäinen ja kevyehkö

Marieta Albariño , Martin Codax, Rias Baixas, Espanja

40.00

Kristallinkirkas, hennon kellertävä väri. Tuoksu on hyvin hedelmäinen, puhdas, raikas; persikkaa, kypsää
omenaa, melonia ja sitrusta. Vegaaninen viini. Puolikuiva.
Lasettain 0,60 /1cl

Château Carsin L'Etiquette Grise , Bordeaux,Ranska

44.00

Viinin rehevä, aromaattinen ja ilmava tuoksu muistuttaa kypsää karviaismarjaa. Tuoksu on puhdas ja
raikkaan kesäinen. Maku on kuiva, mutta sekin kypsän hedelmäinen ja aromikas.Viini on suutuntumaltaan
runsaan täyteläinen ja intensiivinen. Rypäleet:Sauvignon Gris, Sauvignon Blanc

Punaviinit
Musica en el Camino, Martin Codax, Rias Baixas, Espanja

39.00

Syvän punainen. Tuoksu on mehevän mausteinen, vaniljainen ja kypsän marjaisa; luumua, kirsikkaa ja
karhunvatukkaa. Maku on varsin täyteläinen, kypsän hedelmäinen, pehmeä ja silkkinen. Tempranillo.
Lasettain 0,60 / 1 cl

Clearsprings Cabernet Merlot, Western Cape, Etelä-Afrikka

39.00

Tuoksu on muhkean hedelmäinen; mustaherukkaa, boysenmarjaa ja hieman luumua
Maku on keskitäyteläinen, kepeän hedelmäinen ja pehmeä

Cattle Baron Zinfandel

39.00

Runsas ja pehmeä Zinfandel, jossa kypsien marjojen tuoksun lisäksi mausteisuutta ja
kahvin vivahteita .

Emilio Moro Finca Resalso Magnum, Ribera del Duero, Espanja

64.00

Tuoksu on mehevä, kypsän marjaisa ja mausteinen. Maku on varsin täyteläinen, pehmeä, hedelmäinen ja
tasapainoinen. Tinto Fino (5-15 vuotiaat köynnökset) 150 cl

Valpolicella Superiore Ripasso Monti Garbi , Tenuta Sant´Antonio, Italia
Keskisyvä, rubiininpunainen väri. Tuoksu on runsas, rehevä, kypsän kirsikkainen, yrttinen, hieman tammen
luovuttamaa vaniljaa. Maku on silkkinen, runsas, mehevä, makean hedelmäinen ja hieman tamminen. 70%
Corvina ja Corvinone, 20% Rondinella, 10% Croatina ja Oseleta
44.00

Le Secateur Shiraz, Hewitson, Adelaide , Australia

42.50

Täyteläinen, keskitanniininen, kirsikkahilloinen, vadelmainen, tumman luumuinen, kevyen suklainen, hennon
mausteinen, aromikas. Vegaaninen viini.

Château Carsin Cuvée Noire , Bordeaux, Ranska

48.50

Tuoksu kypsän intensiivinen, muhevan maanläheinen ja hiukan savuisen paahteinen . Melko täyteläinen
maku on tummasävytteinen ja siitä voi erottaa tuoksun aromien lisäksi mm. tummia marjoja ja nahkaa.
Reilut, mutta varsin pehmeät parkkihapot sekä tasainen hedelmähapokkuus antavat viinin mehevälle
suutuntumalle tarvittavaa ryhtiä.
Rypäleet:Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Carmenere, Petit Verdot

Kalfu Kuda Pinot Noir, Maipo Valley, Chile

39.00

Erittäin raikas ja tasapainoinen. Hyvä hedelmäisyys ja pehmeät tanniinit tekevät viinistä
varsin monikäyttöisen. Aromeissa löytyy tummia kirsikoita, vadelmaa ja hentoa metsäisyyttä

Makeat viinit
Beerenauslese Zweigelt, Alois Kracher, Burgenland, Itävalta 37,5 cl

1.50/cl

Tuoksu on hyvin aromikas ja marjaisa; kirsikkaa, mansikkaa, lakritsaa, kaardemummaa ja anista
Maku on makea, kypsän marjaisa, aromikas ja pehmeä

Red Roses, Alois Kracher, Burgenland, Itävalta 37,5 cl

1.50/cl

Väriltään keskisyvä rubiininpunainen. Tuoksu on ihastuttava: mansikkaa, ruusua, verigreippiä. Suussa viini
tuntuu makealta, maukkaalta ja runsaalta. Raikas hapokkuus ja kevyt tanniinisuus tekevät jälkimausta
tasapainoisen.
.

