Viinilista
Kuohuviinit

Pikkolo Sekt Dry

9€/20cl plo

Saksa, Mosel
Hedelmäisessä tuoksussa voi aistia erityisesti omenan ja hennon persikan aromeja sekä miellyttävää
kukkeutta. Puolikuivaa suutuntumaa hallitsevat hedelmäiset aromit. Kokonaisuus on miellyttävän
tasapainoinen ja hedelmäisen raikas. Aperitiiviksi sekä erilaisten salaattien kanssa.

Dominio De Requena Cava Brut

30€/plo

Espanja, Requena, DO Cava
Hennon vaaleankeltainen kuohuviini, jossa on pienet hienostuneet kuplat. Keskitäyteläistä
aromikenttää siivittävät omena, sitrushedelmät ja hento paahteisuus. Tyylikäs ja tasapainoinen
kokonaisuus. Soveltuu juhlamaljaksi tai läpi aterian.

Champagne Palmer & Co Brut Réserve

75€/plo

Ranska, Champagne, Reims
Runsaasti kupliva, raikkaan hedelmäinen tuoksukenttä. Siitä löytyy omenan ja sitruksen aromien
lisäksi paahteisuutta ja hentoa mokkaa. Maku on runsas: siinä on raikkaan sitruksen lisäksi
paahdetun leivän aromeja. Aperitiiviksi, juhlamaljaksi kuin läpi aterian. Erityisesti kermaisten
keittojen sekä kalojen ja äyriäisten kanssa.

Viinilista
Valkoviinit

Kaks Ruusua Sauvignon Blanc

7,50€/16cl

10€/24cl

30€/plo

Chile, Casablanca
Runsaan aromaattinen tuoksukenttä, jossa on sitrushedelmien aromeja sekä hienostunutta
mustaherukanlehteä. Kokonaisuudessaan viini on kuiva, elegantti, mineraalinen, yrttimäinen ja
raikkaan hapokas. Monikäyttöinen talonviini, salaattien, äyriäisten sekä vähärasvaisten kalojen
kumppani.

Prüm Solitär Riesling

7,60€/16cl

10,90€/24cl 35€/plo

Saksa, Mosel
Viinin tuoksukenttä muodostuu sitruksen ja limen aromien lisäksi aprikoosista ja persikasta.
Suutuntuma on kuiva ja siinä maistuvat tuoksun kaltaiset aromit. Elegantti, mutta tuntuva
hapokkuus tasapainottaa runsasta hedelmäisyyttä. Erinomainen ruokaviini sopii kala-sekä
kanaruoille, äyriäisille, salaateille sekä kasviksille.

Domaine Jean Davissat Pére & Fils Chablis Heritage

49€/plo

Ranska, Chablis
Hienostunut, moniulotteinen aromikenttä. Suutuntuma on kuiva ja runsaan hedelmäinen erityisesti
ananaksen, kypsän sitruksen ja persikan aromein. Lisäksi maun aromeista löytyy miellyttävää
paahteisuutta ja vaniljaa. Kermaiset kastikkeet sekä keitot ja pehmeät juustot ovat omiaan tämän
huippu-Chabliksen kanssa nautittavaksi.

Viinilista
Punaviinit
Kaks Ruusua Cabernet Sauvignon

7,50€/16cl

10€/24cl

30€/plo

Chile, Rapel
Viini on väriltään intensiivisen rubiininpunainen. Punaisten marjojen hienot aromit yhdistyvät
pehmeisiin sävyihin. Runsaasta aromikentästä löytyy mm. suklaata, vaniljaa sekä minttua.
Kokonaisuudessaan viini on hyvin tasapainoinen ja elegantti. Laadukas talon viini sopii loistavasti
erilaisten liharuokien kanssa sekä seurusteluun.

Rioja Vega Semi-Crianza

8€/16cl

10,80€/24cl 35€/plo

Espanja, Rioja
Tuoksusta löytyy kypsiä marjoja, kirsikkaa, mustetta, mausteita ja hentoa vaniljaa. Keskitäyteläistä
suutuntumaa siivittävät pehmeät tanniinit ja ryhtiä tuovat tasapainoiset hapot.
Kokonaisuudessaan viini on pehmeä ja maukas. Punaiselle lihalle sekä riistalle kuten nauta, härkä,
lammas, poro, kauris, peura. Pehmeän rakenteensa ansiosta myös seurusteluun.

Guerrieri Rizzari 3 Cru Amarore

59€/plo

Italia, Veneto
Tuoksukentästä löytyy kirsikkaa, luumua, mausteisuutta, yrttejä ja lääkemäisiä aromeja.
Suutuntuma on erittäin täyteläinen, pyöreä ja lämmin. Tasapainoinen kokonaisuus. Pitkä, viipyvä
jälkimaku. Erityisesti punaiselle lihalle, lihapadoille, riistalinnuille sekä kypsytetyille koville
juustoille.

Oluet
Krusovise tumma tai vaalea lager

7,50€/0,5l

Heineken

6€/0,33l

Lapin Kulta

5€/0,33l

Karjala

5€/0,33l

Gluteeniton olut

5€/0,33l

Alkoholiton olut

4,50€/0,33l

Viinilista

