MYSTISEN VIETTELEVÄ JUOMAMENU 2018
Suosittelemme juomapakettien tilaamista ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

ALKUJUOMAT
Vitis Nostra Spumante 25€ 0,75l pullo tai 5€ 10cl lasi
Elegantti, kuiva, ripaus hunajaisuutta sekä pehmeä suutuntuma.
*****
Lehtikuohu (alkoholiton) 25€ 0,75l pullo tai 5€ 10cl lasi
Makean raikas, kupliva ja alkoholiton
herukanlehtijuomasuomalaisista raaka-aineista.
*****
Isommalle porukalle jaettavaksi
Peroni-cooleri 6x0,33l pullot 32€
Raikas italialainen lager
tai
Magners-cooleri 6 x 0,33l pullot 38€
Kuivahko, kypsän omenainen aito siideri Irlannista.

OLUTPAKETTI 21€/hlö
Mathildedalin kyläpanimon palkitut oluet
La Mer – American Pale Ale
La Mer on raikas, tuoksuva ja miedosti humaloitu American Pale Ale,
joka korostaa alkuruoan kala-annoksen makumaailmoja.
*****
Dorf – Luomu Pils
Dorf on saksalaistyylinen luomupils, joka on luomumaaltaalla ja
luomuhumalilla valmistettu. Tämän pirteän pilsin poikkeuksellisen
pitkä käymisaika antaa sille puhtaan ja tasapainoisen maun.
*****
Fredrik - Quadrupel, Tumma Belgi Ale
Fredrik on tumma, kevyen makea jälkiruokaolut, joka lopettaa
illallisen tyylikkäästi illan leivoksen kera.

ALKOHOLITON VIINIPAKETTI 12€/hlö
Santa Digna Sauvignon Blanc, Chile, 0,5% 16cl
Kuivahko, hapokas, sitruksinen, hennon yrttinen ja kypsän
herukkainen, joka sopii kalalle erinomaisesti.
*****
Win Red, Espanja, 0,0% 16cl
Keskitäyteläinen, marjaisa, hennon vaniljainen ja punaherukkainen,
joka sopii kaveriksi härälle.
*****
McGuigan Delight Moscato, Australia 0,5% 8cl
Hedelmäinen, kukkainen ja puolimakea.

VIINIPAKETTI 20€/hlö
Dr. Pauly-Bergweiler Riesling Trocken, Saksa 16cl
Viheromenainen, raikas ja hennon mausteinen Riesling sopii hyvin
pariksi kala-annokselle. Viini on maultaan kuiva ja siinä on tyylikäs
jälkimaku.
*****
Antiche Terre Venete Il Sommo Rosso, Italia 16cl
Tämä pääruoan kanssa tarjottava punaviini on herkullisen
hedelmäinen ja marjainen. Viinistä löytyy ryhtiä antavaa
hapokkuutta ja mausteisuutta, joka tukee harmonisesti
härkäannoksen makumaailmaa.
*****
Braastad Pineau des Charentes, Ranska 4cl
Konjakkimainen, hedelmäinen ja makea jälkiruokaviini
nautiskeltavaksi jälkiruokaleivoksen kera.

DELUX-VIINIPAKETTI 30€/hlö
Alchimie Sauvignon Blanc, Ranska 16cl
Raikas kukkainen valkoviini toimii loistavasti yhteen alkuruoan
sokerisuolatun lohen kera. Viini on maultaan kuiva ja raikas.
*****
Villa Maria Cellar Selection Pinot Noir, Uusi-Seelanti 16cl
Keskitäyteläinen, kevyen mustikkaisen hapokas ja silkkisen pehmeän
tanniininen erinomainen punaviini korostaa täydellisesti pääruoan
makumaailmoja. Viini on mehevän punamarjainen ja siinä on vähän
eukalyptuksen aromia jälkimaussa.
*****
Braastad Pineau des Charentes, Ranska 4cl
Konjakkimainen, hedelmäinen ja makea jälkiruokaviini
nautiskeltavaksi jälkiruokaleivoksen kera.

