KUOHUVIINIT & SAMPPANJAT
El Monte Cava Brut
Macabeo 40%, Parellada 30 %, Xarel·lo 30%, Espanja, Katalonia
Tuoksusta löytyy sitruksen ja omenan aromeita sekä hentoa paahteisuutta ja kukkeutta.
Suutuntuma on erittäin kuiva. Omenan ja sitruksen makuja siivittävät raikkaat hapot.
Miellyttävä kokonaisuus.
38,90 €/ Plo
Guerrieri Rizzardi Fior di Rosa
Corvina 70%, Rondinella 10%, Sangiovese 10%, Molinara, Negrara 10%, Italia, Bardolino
Mansikan tuoksua, hentoa mausteisuutta. Kuiva, keskitäyteläinen suuntuntuma on
tyylikkään hedelmäinen ja kypsän sitruksinen. Raikkaan hapokas ja hennon mineraalinen.
7,50 €/ 10cl 48,00€/ Plo
Champagne Palmer & Co Brut Réserve
Chardonnay 50%, Pinot Noir 45%, Pinot Meunier 5%, Ranska, Champagne, Reims
Tuoksu on raikkaan hedelmäinen. Siitä löytyy omenan ja sitruksen aromien lisäksi
paahteisuutta ja hentoa mokkaa. Maku on runsas: siinä on raikkaan sitruksen lisäksi
paahdetun leivän aromeja. Tyylikäs kokonaisuus!
10,00/ €10cl 58,00€/ Plo
Champagne Palmer & Co Vintage 2008
Chardonnay 50%, Pinot Noir 50%, Ranska, Champagne, Reims
Runsaan hedelmäisestä tuoksusta löytyy kuivattua hedelmää, hunajaisia aromeja ja hentoa
paahtoleipää. Suutuntuma on runsaan hedelmäinen ja sitä tasapainottavat hyvät hapot.
Kokonaisuus on elegantti ja hivelee aisteja.
85,00 €Plo

VALKOVIINIT
El Monte Sauvignon Blanc
Chile, Casablanca
Runsaan aromaattinen tuoksukenttä, jossa on sitrushedelmien aromeja sekä hienostunutta
mustaherukanlehteä. Kokonaisuudessaan viini on kuiva, elegantti, mineraalinen,
yrttimäinen ja raikkaan hapokas.
8,90 € / 16cl 39,50 €/ Plo
Le Bottle Chardonnay
Ranska, Languedoc
Viinin tuoksussa on trooppisia hedelmiä ja kypsää sitrusta sekä miellyttävää
hunajaisuuteen taittuvaa kukkeutta. Suutuntuma on kuiva ja melko runsaan hedelmäinen.
Raikkautta tuovat pirteät, tasapainoiset hapot.
8,90 € / 16cl 39,50€ / Plo
Villa Locatelli Pinot Grigio
Italia, Friuli
Suutuntuma on kuiva ja maun aromeista löytyy kypsän pehmeää päärynää, omenaa ja
hentoa kukkeutta. Keskitäyteläistä hedelmäisyyttä raikastavat pirteät, nousevat hapot.
Tyylikkyyttä tuo mineraalisuus.
44,00 € / Plo

Prüm Essence Riesling Halbtrocken
Saksa, Mosel
Sitruksen, aprikoosin, hunajan ja hennon vahamaisuuden aromit muodostavat
tuoksukentän. Viini on puolikuiva ja sen runsasta hedelmäisyyttä ja miellyttävää
makeutta tasapainottaa hyvä happorakenne ja hiven mineraalisuutta.
9,80 € /16cl 44,00 € / Plo

Apátsági Hemina Cuvee
Pinot Blanc 60%, Sauvignon Blanc 30%, Viognier 10%
Unkari, Pannonhalma
Runsas bouquet muodostuu trooppisista hedelmistä, erityisesti persikasta ja limestä, voin,
vaniljan ja pähkinän aromeista. Suussa viini on kuiva ja täyteläinen. Runsasta
suutuntumaa piristävät tuntuvat hapot, jotka tekevät kokonaisuudesta tasapainoisen.
48,00€/ Plo
A. Scherer Resérve Particulière Riesling
Ranska, Alsace
Tuoksussa voi aistia sitrushedelmiä, miellyttävän kukkaisia aromeja sekä eleganttia
petroolisuutta. Suussa viini on kuiva, runsas, kypsän hedelmäinen ja mineraalinen.
Kokonaisuutena viini on tyylikäs ja tasapainoinen.
49,00 €/ Plo
Bulgarini Trebbiano di Lugana
Turbiana 100%
Italia, Lugana
Tyylikkään hedelmäinen viini kypsän sitruksen, persikan ja aprikoosin aromein. Melko
täyteläinen, maukkaan hedelmäinen suutuntuma. Hedelmäisyyttä tasapainottavat
ryhdikkäät hapot. Pitkä, mantelinen jälkimaku. Elegantti kokonaisuus.
52,00 €/ Plo
Netzl Weissburgunder Bärnreiser
Itävalta, Carnuntum
Aromimaailma koostuu trooppisista hedelmistä, savusta ja vaniljasta. Kuiva suutuntuma
saa runsautta hedelmäisistä elementeistä sekä kermaisen voisesta ja vaniljaisesta mausta,
jota raikastavat pirteät hapot.
59,00 € / Plo

Granbazán Ámbar Albariño
Espanja, Rías Baixas
Viinin pureskeltavan hedelmäiset aromit, erityisesti kypsä sitrus ja persikka, sekä kukkeat
elementit muodostavat yhdessä mineraalisuuden kanssa elegantin makupaletin, jota
ryhdittävät tuntuvat hapot. Elegantti, harmoninen kokonaisuus.
58,00 € / Plo

Domaine Mollet Maudry Pouilly-Fumé
Sauvignon Blanc 100%
Ranska, Loire
Viinissä tuoksuvat sitrus, ruoho, greippi, kivimäisyys sekä ruuti, joka ilmentää
kalkkikivistä maaperää. Viinin tuntuvat hapot ovat tasapainossa greipin, sitruksen ja
valkoisen persikan aromien sekä mineraalisuuden kanssa. Kokonaisuudessaan viini on
todella elegantti ja tasapainoinen.
65,00 €/ Plo
Domaine Jean Dauvissat Pére & Fils Chablis Heritage
Chardonnay 100%
Ranska, Chablis
Hienostuneesta, moniulotteisesta tuoksukentästä löytyy kypsää sitrusta, trooppisia
hedelmiä ja hunajaa, mikä siivittyy miellyttävään paahteisuuteen ja vaniljaan. Suutuntuma
on kuiva ja runsaan hedelmäinen erityisesti ananaksen, kypsän sitruksen ja persikan
aromein.
75,00 €/ Plo
Les Brugueres
Garnatxa blanca 100 %, yli 100-vuotiaat köynnökset
Espanja, Priorat
Runsas bouquet muodostuu trooppisista hedelmistä, vahamaisen hunajaisista aromeista,
mineraalisuudesta, hennon yrttisistä ja kukkeista aromeista. Tuntuva hapokkuus ryhdittää
kuivaa, täyteläistä suutuntumaa. Elegantti kokonaisuus.
79,00 €/ Plo

PUNAVIINIT
El Monte Cabernet Sauvignon
Chile, Rapel
Mustaherukan pehmeän hedelmäiset aromit yhdistyvät mausteisen paahteisuuden
kanssa. Keskitäyteläinen suutuntuma on pehmeä ja elegantti. Jälkimaku on hennon
lakritsainen.
8,90 €/ 16cl 39,50 € / Plo
Beefsteak Shiraz
Australia,
Viinissä tuoksuvat tummat kypsät marjat, miellyttävä mausteisuus sekä lakritsi.
Suuntuma on täyteläinen ja kypsän hedelmäinen, pehmein tanniinein. Pitkä jälkimaku.
10,80 €/ 16cl
49,50 €/ Plo
Gillardi Dogliani Maestra
Dolcetto 100%
Italia, Piemonte
Viinin tuoksua siivittävät tumman kirsikan, yrttien ja lakritsan aromit sekä lääkemäisyys.
Nousevat hapot ovat tasapainossa hedelmäisyyden kanssa. Täyteläinen suutuntuma on
tyylikkään roteva ja pehmeä samanaikaisesti.
10,80 €/ 16cl
49,50 €/ Plo

Réserve de Fleur Côtes du Rhône
Syrah 75%, Grenache 20%, Carignan 5%
Ranska, Rhône
Kypsät punaiset marjat, kirsikka, luumu ja mausteisen pippuriset aromit muodostavat
viinin tuoksukentän. Melko täyteläinen, kypsän marjaisa, mausteinen. Ryhdikkäät,
tasapainoiset hapot.
36,00 €/ Plo

Made In Mendoza Malbec
Argentiina, Mendoza
Tuoksussa voi aistia tummia, hillomaisia marjoja, kirsikkaa sekä mausteisuutta. Suussa
viini on keskitäyteläinen kirsikkaisin ja mausteisin aromein. Tanniinit ovat pyöristyneet.
Kokonaisuudessaan viini on pehmeä ja tasapainoinen.
37,90 €/ Plo
Rioja Vega Semi Crianza
Tempranillo 90%, Garnacha 10%
Espanja, Rioja
Viinin monivivahteisessa tuoksukentässä voi aistia karhunvatukan ja tummien kypsien
marjojen lisäksi kahvia, tummaa suklaata ja seetripuuta. Tuntuvat hapot tuovat
ryhdikkyyttä mehevälle, keskitäyteläiselle suutuntumalle.
43,00€ / Plo

Casas del Bosque Reserva Carménère
Yli 40-vuotiaat köynnökset
Chile, Rapel
Viinin monipuolisesta tuoksukentästä voi aistia kypsiä tummia marjoja, mausteisuutta,
vihreää paprikaa, lakritsaa sekä paahteisia elementtejä ja hentoa kukkeutta. Suussa viini
on täyteläinen. Pitkä, mausteisen lakritsainen jälkimaku.
41,50 €/ Plo
Apátsági Pinot Noir
Unkari, Pannonhalma
Viinissä on upea aromimaailma, jossa tuoksuvat kypsät kirsikat, kahvi sekä tumma
suklaa. Keskitäyteläinen, runsas, samettinen tekstuuri, hienosti integroitunut tammi.
Elegantti ja maistamisen arvoinen kokonaisuus.
49,00 €/ Plo

Nunzi Conti Chianti Classico
Sangiovese 90%, Merlot 10%
Italia, Toscana
Elegantissa tuoksussa voi aistia kypsää kirsikkaa, punaisia marjoja, miellyttävää
mausteisuutta, kukkeita ja mineraalisia elementtejä. Keskitäyteläistä hedelmäisyyttä
ryhdittävät tuntuvat hapot. Pitkä herkän hedelmäinen ja hennon balsaminen jälkimaku.
57,50 €/ Plo
Guerrieri Rizzardi 3 Cru Amarone
Corvinone & Corvina 80%, Rondinella 10%, Barbera 10%
Italia, Veneto
Kehittyneessä tuoksussa voi aistia kirsikoita, luumuja, makean mausteista rusinaisuutta
sekä suklaan ja kahvin aromeita. Täyteläisen pehmeä ja mehevän mausteinen. Pitkä,
viipyvä jälkimaku. Tyylikäs kokonaisuus!
68,00 €/ Plo
Jaros
Tinto Fino 85%, Cabernet Sauvignon 12%, Merlot 3%
Espanja, Ribera del Duero
Roteva, runsas tuoksu on kypsän marjaisa, elegantin lääkemäinen ja siinä voi aistia
seetripuun, pähkinän ja vaniljan aromeita. Täyteläistä suutuntumaa ryhdittävät tuntuvat,
tasapainoiset hapot sekä elegantti mineraalisuus
55,00 €/ Plo
The Hedonist Shiraz
Australia, McLaren Vale
Täyteläinen, aromikas ja samettisen pehmeä suutuntuma. Nouseva hapokkuus on
tasapainossa pehmeän hedelmäisyyden kanssa. Pehmeät tanniinit saattelevat kohti pitkää,
samettista jälkimakua. Moniulotteinen, huumaavan tyylikäs kokonaisuus.
69,00 € / Plo

Beefsteak Club Reserve Malbec
Argentiina, Mendoza
Moniulotteisessa tuoksukentässä voi aistia kypsiä tummia kirsikoita, lakritsaa sekä hiilen
ja vaniljan sekaista, paahteista mausteisuutta. Suussa viini on runsaan täyteläinen kypsien
hedelmien, lakritsan ja paahteisen mausteisten aromien kera.
59,50 €/ Plo
Troublemaker Red Blend 10
Syrah 50%, Zinfandel 17%, Grenache 15%, Mourvedre 10%, Petite Sirah 8 %
Yhdysvallat, Kalifornia
Hillomaiset ja paahteiset, mustikan, mustaherukan, tervan, savun ja seetripuun aromit
muodostavat viinin aromimaailman. Pehmeän täyteläinen pyöristynein tanniinein ja
tasapainoisin hapoin. Viipyvä jälkimaku. Kokonaisuus on mehevän roteva.
69,00 €/ Plo
Côte de l’Ange Châteauneuf du Pape
Grenache 70%, Syrah 20%, Mourvedre 10%
Ranska, Châteauneuf du Pape
Tuoksukenttä on uskomattoman moniulotteinen lähtien kypsästä kirsikasta ja punaisista
marjoista, hentoon savuisuuteen, mausteisuuteen ja lakritsaan. Tässä viinissä on upea
rakenne, se on täyteläinen ja suuntäyttävä kypsin, mutta tuntuvin tanniinein.
75,00 € / Plo
Bel Colle Barolo DOCG Monvigliero
Nebbiolo 100%
Italia, Piemonte
Viini on väriltään granaatin punainen, oranssein häivähdyksin. Aromaatinen,
miellyttävän voimakas. Suuntuntuma on erittäin täyteläinen, kuivattavin tanniinein. Pitkä
jälkimaku95,00 € / Plo

ROSÉVIINI
Prüm Rosé
Saksa, Mosel
Kypsän marjaisat aromit, erityisesti villivadelma sekä mansikka, muodostavat viinin
tuoksukentän. Kuiva suuntuntuma on keskitäyteläisen pyöreä. Tyylikästä hedelmäisyyttä
raikastavat tuntuvat, tasapainoiset hapot sekä mineraalisuus. Pitkä jälkimaku.
48,00 €/ Plo

JÄLKIRUOKAVIINIT
Guerrieri Rizzardi Recioto di Soave
Italia, Soave
. Kypsä sitrus, trooppiset hedelmät sekä miellyttävän kukkeat ja hunajaiset aromit
muodostavat viinin aromimaailman. Makeaa, runsasta suutuntumaa raikastavat
tasapainoiset hapot. Pitkä, viipyvä jälkimaku. Tyylikäs kokonaisuus.
10,00 € / 8cl

/ 48,00 €/ Plo

Bel Colle Moscato d’Asti Spumante
Italia, Piemonte
Tuoksu on hennon rusinainen, hedelmäinen ja miellyttävän kukkea. Suussa tämä
ihastuttava Asti on hennon pirskahteleva. Makeaa, hedelmäisen kukkeaa makumaailmaa
raikastavat pirteät hapot. Raikas ja tyylikäs kokonaisuus.
7,50 € / 8cl 45,00 €/ Plo

Martha’s Porto Fine Ruby
Portugali, Douro
Tuoksun aromeissa voi aistia kypsiä punaisia ja tummia marjoja sekä pehmeitä, kuivattuja
hedelmiä. Miellyttävät hapot tasapainottavat makeaa suutuntumaa. Kokonaisuus on
miellyttävän pehmeä ja tyylikkään paahteinen.
7,80 €/ 8cl

Martha’s Porto Special Reserve Tawny
Portugali, Douro
Täyteläinen suutuntuma on hyvin monivivahteinen. Tuntuvat hapot tasapainottavat ja
raikastavat runsasta ja makeaa suutuntumaa. Lakritsaisen lääkemäinen jälkimaku.
Kokonaisuus on pehmeän mehevä, tasapainoinen ja elegantti.
12,00 €/ 8cl
Rey Fernando de Castilla Premium Cream
Espanja, Jerez
Tuoksussa voi aistia rusinoita, pähkinöitä, viikunoita, taateleita ja hentoa suklaata sekä
karamellia. Suutuntuma on makea ja maun aromeista löytyy niin ikään rusinaisia,
pähkinäisiä ja kuivatun hedelmän aromeita sekä paahteista karamellia.
7,80 €/ 8cl

AVECIT
KONJAKIT
Camus Vs Elegance

8,00 € / 4 cl

Camus VSOP Elegance

11,00 € / 4 cl

Camus XO Elegance

24,00 €/ 4 cl

Camus Extra Elegance

48,00 €/ 4 cl

Martell Grand Extra

69,00 €/ 4cl

CALVADOS
Berneroy XO

12,00 €/ 4 cl
BRANDY

Berdinet VSOP

6,00 €/ 4 cl
ROMMIT

Negrita Spiced Golden

6,00 €/ 4 cl

Havana Club Selection Do Maestros 10,00 €/ 4 cl
VISKIT
Tullamore Dew

9,00 € / 4 cl

Glenmore Chardonnay Cask

8,50 €/ 4 cl

Glenmore 15

12,00 €/ 4 cl

Glenmore Peated

12,00 €/ 4 cl

Chivas Regal 12

9,00 €/ 4 cl

Ballantines 17

18,00 € / 4 cl

