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WEEKEND
BRUNCHTALLERKEN KR. 165,-

(lørdag og søndag fra kl. 10-12) 
Græsk yoghurt med hjemmelavet granola, scrambled 

eggs, oksebrunchpølse, bacon, varmrøget laks fra 

Kildens Rygeri, fennikelpølse med grillet artiskok, 

melon med serranoskinke, Unika ost Gammel Knas 

med hybenkompot, brieost med syltede valnødder, 

mini croissant, hjemmebagt brownie. Serveret med 

rugbrød og hjemmebagt gulerodsbolle, inkl. 1 kop 

husets kaffe eller te. Inkl. 1 genopfyldning af kaffe/te.

(Tilvalg: specialkaffe eller 1 glas appelsinjuice kr. 30,-)

HJEMMEBAGT BOLLE KR. 40,-
(kan bestilles alle dage indtil kl. 16) 

Med skiveost eller Unika Gammel Knas og marmelade.



QUICHE LORRAINE KR. 89,-
Ostegratineret løg-bacon tærte serveret 

med grøn salat. 

CROQUE MADAME 
KR. 89,-

Lækker hjemmelavet toast 

med ostesovs, skinke og revet 

mozzarella med et spejlæg på 

toppen.

TARTE FLAMBÉE KR. 89,-
Tynd pizzabund med løg, ost og bacon 

- serveret med lille grøn salat.

PARISERBØF KR. 135,-
180 gram bøf af Himmerlandsfars med klassisk 

tilbehør og rå æggeblomme.

(Tilvalg: Ekstra bøf kr. 30,-. Ekstra blomme kr. 10,-)

FROKOSTPLATTE KR. 175,-
Marinerede Christiansø sild med karrysalat, 

Vesterhavs rødspættefilet med remoulade og citron, 

røget laks fra Kildens Rygeri, frikadelle med surt og 

Unika ost med hjemmelavet hybenkompot 

- hertil 2 slags brød og smør.

FROKOST
Indtil kl. 16



STJERNESKUD 
KR. 149,-

Klassisk stjerneskud med 1 dampet og 1 stegt 

Vesterhavs rødspættefilet, rejer, asparges og 

hjemmerørt dressing på smørstegt franskbrød.

(Tilvalg: 2 stegte Vesterhavs rødspættefileter i 

stedet for dampet + kr. 20,-. Ekstra rejer kr. 30,-.

Ekstra stegt Vesterhavs rødspættefilet kr. 30,-. 

Ekstra smørstegt brød kr. 10,-)

LUKSUS STJERNESKUD 
KR. 189,-

Stjerneskud med 1 dampet, 1 stegt Vesterhavs 

rødspættefilet, ferskrøget laks fra Kildens 

Rygeri, ekstra rejer, æg, asparges og hjemmerørt 

dressing på smørstegt franskbrød.

(Tilvalg: 2 stegte Vesterhavs rødspættefileter i 

stedet for dampet + kr. 20,-. Ekstra rejer kr. 30,-.

Ekstra stegt Vesterhavs rødspættefilet kr. 30,-. 

Ekstra smørstegt brød kr. 10,-)

HELE DAGEN



WIENERSCHNITZEL 
KR. 198,-

Wienerschnitzel af svinemørbrad med brasede 

kartofler, ærter og smørsauce - pyntet med 

”Wienerdreng” (citron, benfri sild, peberrod og 

kapers)

BØF AF OKSEFILET 
KR. 210,-

200 gram bøf af oksefilet med kryddersmør, 

bagt tomat, honningstegte gulerødder, aioli og 

pommes frites.

BØF SAUTE STROGANOFF 
KR. 205,-

Strimler af oksemørbrad vendt i paprikafløde 

med champignon og tomat hertil ovnstegte 

kartoffelbåde.

FISH N’ CHIPS 
KR. 159,-

Sprød sejfilet i tempura-dej serveret med 

pommes frites, ærtepuré og sauce tatar.

AFTEN



HUSETS BURGER 
MED POMMES FRITES OG AIOLI 

KR. 149,-
180 gram bøf af Himmerlands oksefars i briochebolle 

med bacon, cheddarost, løg, salat, tomat, agurk, 

mayo og hjemmelavet dressing.

(Tilvalg: Spejlæg kr. 10,-. Ekstra bøf kr. 30,-.

Ekstra bacon eller ost kr. 10,-)

BØFSANDWICH 
MED POMMES FRITES 

KR. 149,-
180 gram bøf med hele molevitten, hjemmelavet 

fløde-bøfsovs, ketchup, remoulade, rødbeder, 

ristede løg og hjemmelavet agurkesalat.

(Tilvalg: Ekstra bøf kr. 30,-)

VEGETARBURGER 
MED POMMES FRITES OG AIOLI 

KR. 149,-
Lækker plantebøf i briochebolle med salat, tomat, 

agurk, cheddarost, pesto, mayo, syltede rødløg

samt hjemmelavet dressing.

BURGERE



KYLLING & BACON 
KR. 95,-

Med karrydressing eller hjemmelavet pesto, med 

karamelliserede solsikkekerner, mayo, blandet salat, 

tomat, agurk og løg.

(Tilvalg: Ekstra kylling kr. 30,-. Ekstra bacon kr. 10,-) 

VARMRØGET LAKS 
KR. 125,-

Fra Kildens Rygeri med karamelliserede 

solsikkekerner, mayo, blandet salat, tomat, agurk, 

syltede rødløg og hjemmerørt dressing.

TUN 
KR. 95,-

Hjemmerørt tunsalat med karamelliserede 

solsikkekerner, løg, mayo, blandet salat, tomat, 

agurk.

TILKØB TIL SANDWICH
Pommes frites KR. 35,-

Crispy kartoffelbåde KR. 40,-

Serveres med hjemmelavet aioli.

SANDWICH
Alle sandwich serveres i lækkert 

stenovnsbagt sandwichbrød 

GLUTENALLERGI
Alle sandwich kan laves med 

lækkert glutenfrit brød 

(tillæg kr. 20,-)



VARMRØGET LAKS 
KR. 135,-

Varmrøget laksesalat med laks fra det lokale 

Kildens Rygeri med blandet salat, tomat, agurk, løg, 

karamelliserede solsikkekerner, hjemmerørt dressing 

og lunt brød. 

HJEMMERØRT TUNSALAT 
KR. 105,-

Tunsalat med blandet salat, tomat, agurk, løg og 

karamelliserede solsikkekerner. Hertil hjemmerørt 

dressing og lunt brød.

SALAT MED CRISPY KYLLING 
KR. 119,-

Salat med sprøde kyllingestykker med semidried 

tomater, bacon, syltede rødløg, avocado og 

mangodressing samt lunt brød.

TILKØB TIL SALATER
Pommes frites KR. 35,-

Crispy kartoffelbåde KR. 40,-

Serveres med hjemmelavet aioli.

SALATER

GLUTENALLERGI
Alle salater kan laves med 

lækkert glutenfrit brød 

(tillæg kr. 20,-)



TAPAS KR. 175,-
Kun om fredagen fra kl. 17.00.

OBS! Skal forudbestilles dagen før.
Tapastallerken med 10 forskellige små retter, 

hjemmelavede specialiteter, pølse, oste og sødt. 

Hertil 2 typer lækkert brød og smør.

NACHOS KR. 89,-
med cheddarost, salsa, guacamole og cremefraiche

(Tilvalg: Ekstra ost kr. 20,-)

NACHOS MED KYLLING KR. 115,-
med cheddarost, salsa, guacamole & cremefraiche

(Tilvalg: Ekstra ost kr. 20,-)

SALTEDE MANDLER KR. 35,-

GRÆSKE BLANDEDE OLIVEN 
KR. 30,-

POMMES FRITES 
med hjemmelavet aioli.

LILLE KR. 35,-  STOR KR. 50,-

CRISPY KARTOFFELBÅDE 
med hjemmelavet aioli.

LILLE KR. 40,-  STOR KR. 55,-

TAPAS

SNACKS



FISKEFILET KR. 80,-
med pommes frites og agurkestave.  

NUGGETS KR. 80,-
7 kyllingenuggets med pommes frites 

og agurkestave.

(Tilvalg: 5 nuggets kr. 30,-)

FRIKADELLER KR. 80,-
2 frikadeller med pommes frites 

og agurkestave. 

POMMES FRITES 
med hjemmelavet aioli.

LILLE KR. 35,-
STOR KR. 50,-

TIL BØRNENE
UNDER 13 ÅR



PANDEKAGER KR. 79,-
2 hjemmelavede pandekager med chokoladesovs 

eller jordbærsovs og Vebbestrup vaniljeis.

HJEMMEBAGT BROWNIE KR. 49,-
Tilvalg: 1 kugle Vebbestrup vaniljeis kr. 18,-

BELGISK VAFFEL KR. 59,-
Med 1 kugle Vebbestrup vaniljeis og chokoladesovs.

VEBBESTRUP IS KR. 45,-
3 kugler, vælg mellem vanilje, jordbær eller 

stracciatella.

1 kugle Vebbestrup is kr. 18,-

2 kugler Vebbestrup is kr. 33,-

ÆBLETÆRTE KR. 45,-
Lun æbletærte med cremefraiche eller flødeskum. 

(Tilvalg: 1 kugle Vebbestrup vaniljeis kr. 18,-)

DAGENS KAGE KR. 45,-
Spørg personalet.

SØDT



HUSETS KAFFE KR. 35,-
Filterkaffe – genopfyld 10,-. 

CAFÉ LATTE KR. 40,-
Espresso med mælkeskum.

LATTE MACCHIATO KR. 40,-
Steamet mælk med en espresso på toppen.

CAPPUCCINO KR. 40,-
Espresso med mælk og mælkeskum.

AMERICANO KR. 35,-
Espresso toppet med kogt vand.

CORTADO KR. 40,-
Espresso toppet med steamet mælk.

ESPRESSO KR. 30,-
Espresso mørkristet fyldig smag.

ISKAFFE KR. 45,-
MED VANILJESIRUP ELLER KARAMELSIRUP

Tilvalg: ekstra sirup kr. 5,-

IRISH COFFEE
Med 2 cl. whisky KR. 50,-
 Med 4 cl. whisky KR. 75,-

KAFFE
Alle vores kaffer er lavet på 100%

Artnok Arabica slow roasted

Alle specialkaffer kan laves 

med havremælk 

(tillæg kr. 10,-)



ØKOLOGISK CHAPLON TE 
Kop KR. 30,- 

Kande KR. 50,-
Vælg mellem disse skønne varianter:

Earl Grey
En klassiker, økologisk sort te der dufter fantastisk og har en 

skøn smag af bergamotte. 

Bjergblomst
Bjergblomst fra Chaplon er et økologisk blend af grøn og 

sort te, med en dejlig, indbydende duft af citrus og blomster.

Mynte
Denne lækre myntete er en økologisk herlighed af et blend af 
grøn og sort te. En aromatisk smag af mynte og søde urter.

Kvæde
Økologisk kvædeblanding af sort og grøn te. Du får en let 

parfumeret frugtsmag fra kvæden og tørret æble i rigtig høj 
kvalitet.

Tivoli
Chaplons tivoli te er sammensat af grøn og hvid te fra nøje 

udvalgte plantager på Sri Lanka.

CHAI LATTE KR. 40,-
Krydret te med skummende varm mælk.

Vælg mellem spice, vanilje og mango.

VARM KAKAO 
MED FLØDESKUM KR. 40,-

VARM KAKAO 
MED STORE MARSHMALLOWS KR. 40,-

VARM CHOKOLADE KR. 45,-
Varm mørk chokolade af chokoladeknapper 

og steamet mælk.

TE OG KAKAO

ØKOLOGISK

Alle varme drikke kan laves 

med havremælk 

(tillæg kr. 10,-)



SAFT FRA BRYGHUSET MØN 
KR. 40,- 

Skønne økologiske safter 33 cl.

Vælg mellem:

Rabarber
Lækker økologsk rabarber-drik, med en flot rød farve. Sødet 

med en smule maltsirup, som gør smagen rund og dejlig. 

Hyldeblomst
Økologisk hyldeblomstsaft, der er sparet lidt på sukkeret og i 

stedet sødet med maltsirup. Fantastisk smag af sommer.

Jordbær
Et sikkert tegn på dansk sommer, er røde solmodne jordbær. 

Saften er ufiltreret, så smagen af de søde bær bevares.

ÆBLEMOST FRA FRUGTHAVEN 
Glas 25 cl. KR. 35,-

Flaske 75 cl. KR. 65,-
100 % ren æblemost af sorten 

Elstar fra nordjyske Frugthaven frugtplantage. 

Frugthaven er en ældre og idyllisk plantage, der 

vægter den allerbedste smag. Derfor er der prioriteret 

de nyeste æblesorter, hvor saft kvalitet og smag er i 

fokus. Mosten fremstilles koldpresset og ufiltreret.

ISVAND 
Glas KR. 15,-

Kande KR. 30,-

SODAVAND
0,25 L KR. 30,-
0,5 L KR. 48,-

Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite, Tuborg Squash, 

Schweppes Lemon og Ramlösa med eller uden citrus.

ORANGINA 0,25 CL. KR. 30,-
Orangina er en læskende og forfriskende fransk 

sodavand med citrus og orangesmag. Orangina 

fremstilles kort sagt på et mix af juice fra forskellige 

citrusfrugter, sukker og vand med brus. 

Netop denne fremstillingsmetode er med til at give 

Orangina sin karakteristiske og anderledes smag.

FUZE TEA KR. 36,-
40 cl fusion af te-ekstrakt og frugtjuice. Fuze Tea har 

et lavt kalorieindhold, naturlige aromaer, ikke tilsat 

konserveringsmidler og farve. 

Vælg mellem Peach og Lemon.

KOLDE DRIKKE

ØKOLOGISK



KRONENBOURG 1664 PILSNER 
SAMT TUBORG CLASSIC

0,25 L KR. 40,-
0,5 L KR. 60,- 

Kronenbourg 1664 Pilsner
Øllen er brygget med tydelig inspiration fra de tyske og 
tjekkiske pilsnertyper, men har et umiskendeligt fransk 
udtryk. Smagen har en blød, rund fylde og byder på en 

fin balance mellem delikat maltsødme og afdæmpet 
humlebitterhed. Øllet dufter friskt og fremstår gyldent 

med et livligt spil af kulsyre.

Tuborg Classic 
Er en mørk og lidt kompleks pilsnerøl med en behagelig 
ristet smag og en smule sødme. Den er både let drikkelig 
og har masser af smagsindtryk. I glasset fremstår Tuborg 
Classic lys brunlig med et flot elfenbensfarvet skum, og 

duften er frisk.

KRONENBOURG 1664 BLANC
0,25 L KR. 43,-
0,5 L KR. 65,- 

Kronenbourg 1664 Blanc 
Lanceret i 2006 og er i dag en af Frankrigs mest 
populære hvedeøl. Brygget i stil med de belgiske 

hvedeøl, der på fransk kaldes blanc, men har sin helt 
egen profil bl.a. med en mere sød og rund fylde. Øllet 
fremstår uklart og hvidgyldent med et friskt syrligt bid 

en herlig duft af citrus og sødlig frugtighed. Perfekt 
sommerøl.

PANACHÉ/SHANDY
0,5 L KR. 70,-

Kronenbourg 1664 Pilsner blandet med 

Schweppes Lemon eller Sprite.

FADØL



Tuborg eller Carlsberg KR. 32,-

Øko Thy Classic KR. 38,-

1664 Rosé KR. 45,-
Forfriskende hvedeøl med noter af røde bær.

ALKOHOLFRIE 
ØL 

1664 Blanc alkoholfri 33 cl. KR. 45,-
1664 Blanc alkoholfri byder på den samme sødmefulde 

smag og friske duft som almindelig Blanc. Alkoholfri 
specialøl perfekt til hverdagens pauser og måltider. 1664 
Blanc alkoholfri er et perfekt match til aromatiske retter.

Alc. < 0,5% vol.

Brooklyn Special Effects 35,5 cl KR. 45,-
Brooklyn Special Effects er en alkoholfri amber lager, der 

indeholder 0,4% ABV. Øllet har stor humlekarakter og god 
efterbitterhed. Special Effects er fremstillet ved stopning 
af gæring og efterfølgende tørhumlet med amerikanske 

humlesorter. Special Effects kendetegnes ved en klar 
kobberbrun skumkrone og underspillet humleduft af 

tropiske frugter og citrus.

Damsholte India Pale Ale 33 cl.  
fra Bryghuset Møn

KR. 45,-
En frisk og velafbalanceret India Pale Ale, der med aroma 
fra humle giver en dejlig smagsoplevelse. Special god til 

krydrede retter, og det asiatiske køkken.  
Alc. < 0,5% vol.

Magleby klassisk 33 cl.  
fra Bryghuset Møn

KR. 45,-
Danskernes foretrukne øl - klassik. 

Denne klassik er alkoholfri. For at bevare de fine 
smagsmønstre, har vi valgt at lade øllet være 

upasteuriseret.
Alc. < 0,5% vol.

FLASKEØL

ØKOLOGISK

ØKOLOGISK



NIBE BRYGHUS 
0,5 L KR. 68,-

Bagbord
Klassisk pilsner med ekstra humle. Bagbord er en pilsner 

brygget efter klassisk tysk tradition, dog med hjælp 
fra engelsk First Gold-humle og en ekstra dosering af 

tjekkisk Saaz. Bagbord er en dejlig frokostøl. 
Alkohol: 5 % vol.

Clipper
Gylden aromatisk ale/American Pale Ale. Clipper er 

en frisk og aromatisk ale med en god balance mellem 
maltens sødme og den friske/let bitre smag fra humlen. 

Afsluttes af en tør træagtig bitterhed fra rooibos-te.
Alkohol: 5.5 % vol.

Pullert
Nibe Bryghus’ bud på en Classic øltype. Pullert er en 

ravfarvet pilsner, hvor der er skruet lidt ned for humlen 
og op for karamelmalten. Øllen er fyldig, men stadigvæk 
let drikkelig. Smagen har brændte undertoner og noter 

af karamel.
Alkohol: 4.8 % vol.

Styrbord - Dark Ale/Stout
Styrbord er den mest komplekse ale fra Nibe Bryghus. 
Inspirationen kommer fra Skotland, og det er tilstræbt 

at brygge en ale, der er mørk som en stout, men med en 
mere aromatisk smag fra humlen og med mindre smag 

af mørkristet malt.
Alkohol: 6 % vol..

Anker - Porter
Anker Porter er en dejlig kraftig porter, kulsort i farven 

og med et tykt nougatfarvet skumlag.
Alkohol: 7.5 % vol.

ØL



HAYMAN´S LONDON 
DRY GIN KR. 75,-

4 cl. med Franklins Indian Tonic.

HAYMAN´S OLD TOM KR. 75,-
4 cl. med Franklins Lemon. 

WARNER EDWARDS 
SLOE GIN KR. 85,-
4 cl. med Franklins Lemon.

WARNER EDWADS 
RUBARB GIN KR. 85,-
4 cl. med Franklins Indian Tonic.

MANGO GIN HASS KR. 85,-
4 cl. Cubical Mango gin.

Toppes op med Franklins Lemon Tonic.

NIBE GIN PREMIUM OLD TOM 
 KR. 85,-

4 cl. med Franklins Mallorcan Tonic. 

Nibe Gin er blevet til i et lokalt samarbejde.
Foruden den traditionelle enebær og koriander smag, er 
det specielt appelsin og lakridsen der skaber de specielle 
smagsnoter for denne gin. Denne ekstra sødme i denne 
Old Tom gin, understøtter netop appelsinen og lakridsen 
fint så, de specielt to ingredienser får en fin glat fyldig og 

rund balance.

ØVRIGE  
DRINKS

Vælg mellem:

TOM COLLINS
CUBA LIBRE

PASSIONFRUIT COCKTAIL
JULINS VIP DRINK

4 cl. KR. 75,-

APEROL SPRITZ KR. 85,-
Med 6 cl. Aperol.

GIN KORT



BOBLER
DOPFF AU MOULIN

CREMANT D’ALSACE CUVEÉ

 FLASKE KR. 299,-  ½ FLASKE KR. 169,-
Vinen har en lys gylden stråfarve med en jævn strøm af 

fine bobler. Aromaen er fyldig og blomsteragtig. Smagen 
er tør, fyldig og elegant mousserende med god længde.

HVIDVIN
PRAECLARUS SAUVIGNON 

BLANC, FRANKRIG 
FLASKE KR. 239,-  GLAS KR. 58,-

Farven er let gylden grønlig med let tropisk bouquet 
og noter af umodne grønne pærer, hyldeblomster og 

stikkelsbær. Smagen indeholder frisk syre, lime, med et 
strejf af stenfrugter.

PRATSCH ØKOLOGISK  
RIESLING FRA ØSTRIG  

FLASKE KR. 275,-  GLAS KR. 72,-
Smuk gylden Riesling, let sprudlende og elegant sprød. 

Smag af citrus, efterfulgt af en bund af abrikos og 
grønne æbler.

GENESEO CHARDONNAY  
FLASKE KR. 329,-

Californisk vin med format.
Lækker og elegant Chardonnay, som er flot balanceret 

med en virkelig skøn bouquet.

ROSÉVIN
VINO ROSATO – MININI, ITALIEN 

FLASKE KR. 239,-  GLAS KR. 58,-
Vino Rosato er lavet af en kombination af druer 

fra det centrale Italien og Sicilien og har en perfekt 
kombination af friskhed og karakter. 

Vinen har en intens farve og en fyldig og 
frugtagtig smag med strejf af blomster.

PRATSCH ØKOLOGISK  
ROSÉ FRA ØSTRIG 

FLASKE KR. 275,-  GLAS KR. 72,-
Delikat tør rosé, med en aroma og 

smag af vilde jordbær, fersken og pære.

VI 
anbefaler

ØKOLOGISK

ØKOLOGISK



RØDVIN
PRAECLARUS, MERLOT, FRANKRIG

 FLASKE KR. 239,-  GLAS KR. 58,-
Flot rubinrød farve – god bouquet af mørke bær og modne 

kirsebær, let røget smag med mørke bær, flot fylde og 
aromatiske krydderier. Velegnet til pastaretter og kødretter.

MONTE ZOVO, RIPASSO 
SUPERIORE DOC, ITALIEN

 FLASKE KR. 325,-
Vinen er en symfoni af farver og dufte, hvor hvert element 

transmitterer følelser og fornemmelser stadig mere uventet 
og overbevisende for at begejstre dem, der har fornøjelsen 
af at smage den. Farven er rubinrød med granatrøde stråler.  

Aromaen indeholder modne frugter, kirsebær, blommer, tørret 
frugt, krydderier, vanilje og kanel. Smagen er frugtrig med noter 

af vanilje og behagelig blød tannin. Velegnet til smagfulde 
pastaretter, ris og supper, stege, charcuteri og lagrede oste.

WHINFIELD ESTATE, 

ZINFANDEL CALIFORNIEN, USA

 FLASKE KR. 269,-  GLAS KR. 69,-
En fyldig vin med aromaer af brombær og ribs 

med et strejf af krydderurter. Den frugtfyldte bærsmag og 
sorte peber trænger igennem i den lange eftersmag. 

CASTILLEJOS SPANIEN

 FLASKE KR. 355,-
Kultvinen Castillejos var i sin tid husets vin på verdens  

bedste restaurant El Bulli i Spanien. Vinen er blandet af 4 
forskellige druer, bl.a Cabernet Sauvignon og Syrah. Druerne 

vokser på terrasser i ca. 1100 meters højde hvor klimaet er 
køligere, hvilket gør modningssæsonen længere. Det giver vine 
med mere rygrad og karakter. Den er lagret 16 mdr. på nye fade 

og 16 mdr. på flaske.

GENESEO CABERNET SAUVIGNON

 FLASKE KR. 329,-
Californisk vin med format. Lagret 14 mdr. på egetræsfade.

VI 
anbefaler

VI 
anbefaler



DROUET VSOP COGNAC  
KR. 60,-

Fuldblods cognac med en lagring på ca. 8 år. Duft af 
figner og svesker og smag af vanilje, ananas og mango. En 

fantastisk VSOP med stor kompleksitet og charme.

DEBRIAC XO 25 ÅRS COGNAC 
KR. 95,-

Fra huset Fransac, her er cognacen lavet på Eau de vie. Duft 
af vanilje og krydderier og smag med noter af læder, træ, 

tørrede frugter samt vanilje.

A.H. RIISE ROYAL  
DANISH NAVY RUM  

KR. 60,-
Ship o høj, denne flotte rom er relancering af en Dansk 

flåde rom. Duften er fed, med lakrids, kokos og appelsinskal. 
Smagen lever op til duften, fed og rund med noter af 

eukalyptus og mint.

DOS MADERAS 5+5  
KR. 60,-

En dejlig romblanding fra Barbados og Guyana som har 
tilbragt 5 år på Bourbon fade i Caribien og yderlige 5 år 

på sherryfade i Jerez i det sydlige Spanien.  Duft masser af 
søde krydderier og tørret frugt, smagen er blød med noter 

af rosiner, figner og vanilje.          

RON MILLIONARIO SOLLERA  
15 ÅRS RESERVA  

KR. 65,-
En kender blandt rom elskere. Rommen fra Peru har duft 

af kakao og blomme samt smag af nellike, sirup, dadler og 
mørk farin.  ” You do not like ” Bastern” – You will Love it”.

RUM NATION BARBADOS XO
”ANNIVERSARY DECANTER” 

KR. 65,-
Denne rom har en frisk duft med noter af vanilje og mynte. 
Den har en let krydret smag, men stadig blød og elegant.

RON MILLIONARIO XO RESERVA
KR. 95,-

En virkelig lækker rom som i både 2008 og 2009 blev 
kåret som verdens bedste rom. Duft af tropiske frugter og 

sødmefyldt smag af karamel og dadler.

A.H RIISE CARAMEL CREAM 
LIQUEUR MED ROM OG HAVSALT 

KR. 40,-
Denne liqueur er A.H. Riise X.O. Reserve Rom, som er 

blandet med frisk fløde og karamel afrundet med ægte 
havsalt.

AVEC KORT


