VINKORT
HUSETS HVIDVIN

HUSETS RØDVIN

--- GOD ---

--- GOD ---

L’EPICERIE A LA FRANCAISE,
SAUVIGNON BLANC-VIOGNIER

LE PETIT
CHAT ROUGE

Let, forfriskende og livlig vin med sprøde aromaer.
Noter af grapefrugt, eksotiske frugter, sødmefulde
nektariner og stikkelsbær. Cremet og blød på tungen
med strejf af hvid hyldeblomst og igen touch af grape i
en lang forførende eftersmag.

Le Petit Chat Malin betyder ”den snu lille kat”,
og det er vine, der er pakket med saftig og primær
frugt. Vinen tilbyder nuancer af kirsebær, blåbær,
jordbær med en lettere krydret finish. De friske røde
bær går igen i den harmoniske og fyldige smag.

Glas 55,-

Glas 55,-

Domaine Saint Jean de la Cavalerie, Frankrig

1/1 fl. 245,-

Le petit Chateau, Frankrig

1/1 fl. 245,-

--- BEDRE ---

--- BEDRE ---

SOLDIERS BLOCK CHARDONNAY

SOLDIERS BLOCK SHIRAZ

Soldier’s Block Chardonnay er ren elegance,
et samspil mellem fad og frugt. Denne australske
Chardonnay er elegant og en let drikkelig vin med
en yderst frugtig og cremet karakter med noter af
æble, appelsin, citrusfrugt og pære.

En flot Shiraz fra Boutinots team i Australien.
Meget aromatisk med lyse frugtige nuancer af
kirsebær, brombær og et hint af vanilje. Vinen er
både frisk, med god syre og super saftig. Frugten
er pakket pænt ind i elegante silkebløde tanniner.

1/1 fl. 265,-

1/1 fl. 265,-

--- BEDST ---

--- BEDST ---

SANCERRE LES BOUFFANTS

CHATEAU MORILLON

Dom.De La Garenne, Reverdy, Loire, Frankrig

Saint Emillon Grand Cru 2018

Denne Sancerre er frugtrig og frisk med en underfundig
flintestensagtig duft og en liflig smag
af friske stikkelsbær og æbler/pærer – ganske som
en klassisk Sancerre bør smage når det er bedst.

1/1 fl. 425,-

Soldiers Block, Victoria, Australien

Soldiers Block, Victoria, Australien

1/1 fl. 375,-

86 85 32 11
Cafe Greenhouse Silkeborg
Sommervej 50, 8600 Silkeborg

Cafe Greenhouse Ry
Skovagervej 200, 8680 Ry

greenhouse@srgolf.dk • srgolf.dk

VINKORT
MOUSSERENDE

SØDLIG OG FORFRISKENDE

NANCI CAROL CAVA BRUT

NEW AGE VINO FINO BLANCO

Klassisk sprød cava med liflige bobler fra Bodegas Sojosa.
Duften er meget ren med masser af frisk frugt. Smagen er
velafbalanceret med en tør eftersmag.

lys gulgrøn farve. Svagt perlende med en sprød,
charmerende smag af eksotiske frugter som ananas,
mango og citrus. Efterlader et friskt og let indtryk i
munden.

Nitus Cava, Penedès, Spanien

Valentin Bianchi, Mendoza, Argentina Frisk,

1/1 fl. 225,-

Glas 50,-

CREMANT DE BOURGOGNE, BLANC
DE NOIRS
Paul Delane, Bourgogne, Frankrig

1/1 fl. 215-

SØD

Paul Delanes Crémant de Bourgogne Blanc de Noirs er
en lidt usædvanlig Crémant de Bourgogne, da
hoveddruen i vinen, som man næsten også kan udlede af
navnet, er Pinot Noir. Dette giver en fyldig og imødekommende vin med lidt tungere toner af rugbrød og gær,
ganske som man finder det i ”den ægte vare”.

1/1 fl. 285,-

MOSCATO D’ASTI

Fiocco di Vite, Piemonte, Italien
Denne Moscato fra Asti producente Torso er let
mousserende og sødmefyldt med umiddelbare noter
af ananas, ferskner, mandariner og abrikoser i smagen.
En hver dessert og sommerdag værdig – afkølet.

1/1 fl. 245,-

HUSETS ROSÉVIN

HUSETS PORTVIN

--- BEDRE ---

DÉCORÉ ROSÉ

GRAHAM’S THE TAWNY

Indsmigrende duft med noter af hindbær og brombær og
nuancer af tropisk frugt og grapefrugt. Cab. Sauv. druen
skinner tydeligt igennem med det typiske hint af solbær.
En meget forfriskende, sommerlig og fyldig rosé med en
lækker sødmefuld eftersmag af jordbær.

Duften har lækre toner af tørrede frugter, valnødder,
karamel, kakao, krydderier og læder.
Smagen er sødmefyldt med masser af modne tanniner og
en fin medium syre, som afbalancerer vinen.
Eftersmagen har fine nuancer af valnødder og karamel.

Glas 55,-

Glas 50,-

W.&J. Graham & Co., Douro, Portugal

Producteurs Plaimont, Frankrig

1/1 fl. 245,-

1/1 fl. 255,-

--- BEDST ---

CÔTE DES ROSES ROSÉ

Gerard Bertrand, Frankrig
Denne rosé er ubetinget sommerens hit med en
indbydende duft og lækre toner af sommerbær, pink
grape, solbær og blomster. Smagen er fyldig med en
meget flot balance mellem frugten og syren.

1/1 fl. 295,-

86 85 32 11
Cafe Greenhouse Silkeborg
Sommervej 50, 8600 Silkeborg

Cafe Greenhouse Ry
Skovagervej 200, 8680 Ry

greenhouse@srgolf.dk • srgolf.dk

SPIRITUS
BITTER 3 CL

LIKØR 3 cl

En enkelt – Fernet branca –
Doktor Nielsen – Gl. Dansk

Baileys – Grand marnier – Kahlua

Glas 38,-

Glas 38.-

HUSETS PORTVIN 6 cl

BITTER 2 cl. flaske

Glas 50,-

30,-

IRSK KAFFE

SNAPS
Glas 38.- ½ flaske 345,- 1/1 fl. 595,-

SNAPS special
Glas 48.- ½ flaske 445,- 1/1 fl. 795,-

GIN & TONIC
Husets gin 3 cl og indian tonic, serveret med is

Glas 58.-

3 cl Tullamore
65,-

WHISKY GLENFARCLAS 12 YEARS
Skotland 3 cl

Glenfarclas er et af de få tilbageværende skotske
destillerier, der stadig er i familieeje og deres 12 års er en
gilmrende introduktion til glenfarclas stilen, ”dalen med
det grønne græs”. Farve som en gylden kornmark. Frisk og
sprød duft med letkrydret sødme og et strejf af appelsin.
Fyldig smag med noter af tørret frugt, nyt træ og let sød
røg, der munder ud
i en elegant og krydret afslutning.

ROM & COLA

Glas 58,-

Husets rom 3 cl og cola, serveret med is

COGNAC

Glas 58.-

DANIEL BOUJU RESERVE 3 cl
Frankrig

VODKA & JUICE
Husets vodka 3 cl og appelsinjuice, serveret med is

Glas 58.-

En sand Grande Champagne cognac fra den klassiskeog
familiejede producent Daniel Bouju grundlagt i 1805.
Denne cognac er kompleks, kraftfuld karakter med
delikate og meget elegante nuancer af primært vanille og
krydderier.

Glas 58,-

86 85 32 11
Cafe Greenhouse Silkeborg
Sommervej 50, 8600 Silkeborg

greenhouse@srgolf.dk • srgolf.dk

SPIRITUS
GIN

ROM

BOIGIN GIN 3 cl

RON CRISTOBAL NÏNA 8-12 ÅRS 3 cl

Boigin Gin er produceret på lokale, sardinske enebær,
planter og krydderier som myrte, lentischio, salvie og
elicriso. Enebærrene håndplukkes og er helt friske
ved ankomst til destilleriet, og før destilleringen
tilsættes en infusion af citron og appelsinskræl. Ginen
er blød og rund med noter af de lokale, sardinske
urter, frisk appelsinskal og citrus.

Denne rom er utrolig kompleks og afbalanceret i næsen.
Bouquetten rummer duften af grønne jordbær og blomster, der afrundes med hints af frisk eg og creme brulée
med karameliseret sukkertop. Fyldig smag af myntechokolade og marshmallows. Mild og blød med noter af
vanille, der efterlader en silkeblød følelse i munden.

Den Dominikanske Republik

Italien

Glas 38,-

CHASE SEVILLE ORANGE GIN 3 cl

Glas 38,-

CARTAVIO XO 3 cl
Peru

Sødmefuld aroma af citrusolie og friske, frugtige noter
stiger op fra glasset. Indtrykkene rammer også tungen,
hvor ginen leverer bløde, runde og sødmefulde indtryk
af appelsiner, enebær, krydderier og en langtidsholdbar
eftersmag af frisk appelsinskal og en smule lakrids.

Duften er kompleks og sofistikeret, robust og dog meget
blød. Krydret og tørret frugt, vanilje og chokolade.
I smagen er der toffee, butterscotch, demerara, honning,
vanilje, fersken, appelsinskal, tropefrugt, chokolade,
sød tee. Eftersmagen er der karamel, vanilje, smør,
nøddeagtig, med en meget lang eftersmag.

Glas 48,-

Glas 48,-

CHASE SLOE GIN 3 cl

VODKA

Storbritannien

Storbritannien

Er du til en fuldstændig unik gin oplevelse? Så er
Chase Sloe gin svaret på dine bønner. Vilde slåenbær
og de lidt sjældne morbær er nænsomt udblødt i
Chase GB Gin og derefter lagret på Rhonefade. God
balance mellem frugtens sødme og syre.

Glas 52,-

SILVIO CARTA VODKA 3 cl
Italien

Virkelig velsmagende og behagelig, fyldig og kompleks
vodka, som samtidig er rund og blød med noter af tørret
frugt. Med dens behagelige væsen er den også oplagt
som ingrediens i en lang række drinks og cocktails.

Glas 38,-

CHASE POTATO VODKA 3 cl
Storbritannien

Unik vodka fra verdensmesteren Chase Distillery.
Kompleks og cremet med svag sødme. Allerbedst,
når den blot hældes i et glas med is.

Glas 52,-

86 85 32 11
Cafe Greenhouse Silkeborg
Sommervej 50, 8600 Silkeborg

greenhouse@srgolf.dk • srgolf.dk

