Lønne Familie
Restaurant
”Mad med traditioner”

Drikkevarer:
Hvidvine:
Luigi Leonardo, Chardonnay/Trebbiano, Cantine Sgarzi, Italien

75 cl

kr. 168,-

Vinen er klar, strågul i farven. Bouqueten er frisk og aromatisk, velduftende
frugtig karakter. Vinen virker frisk, sprød og dvælende!

18,7 cl

kr. 42,-

Cremaschi Furlotti, Chardonnay, Chile

75 cl

kr. 152,-

75 cl

kr. 172,-

Luigi Leonardo, Sangiovese Rosato, Cantine Sgarzi, Italien

75 cl

kr. 168,-

Flot klar farve og parfumeret duft. Velegnet til forretter, charcuterie, lyst kød
og uendeligt mange andre retter.

18,7 cl

kr. 42,-

Blød gul farve med tropiske frugtaromaer såsom banan, ananas og vanilje.
Frugtig duft med en perfekt syrebalance, som gør denne vin livlig og
forfriskende. Velegnet til lyst kød og fisk.

Bush Vine, Chenin Blanc, Cloof, Sydafrika
Denne tørre hvidvin har en medium cremet fylde og eksploderer med tropiske
smagsnuancer. Nyd den til skaldyr eller til fisk, salater m.m.

Rosévin:

Bush Vine Pinotage Rosé, Cloof, Sydafrika

kr. 172,-

Pinotage Rosé er vitterlig nem at drikke og det mest charmerende selskab.
Lys laksefarve med en medium intens blomsterduft med noter af jordbær.
Frisk i smagen. Nyd den på en varm sommerdag med skinke og melon eller rejer.

Rødvine:

Luigi Leonardo, Sangiovese, Cantine Sgarzi, Italien

75 cl

kr. 168,-

Vinen har en intens rubinrød farve, en vinøs og delikat duft med en
karakteristisk bouquet. Fyldig, demonstrerende den forsigtige blanding
af superb udvalgte druer. Velegnet til steak, kylling og salater

18,7 cl

kr. 42,-

Cremaschi Furlotti, Cabernet Sauvignon, Chile

75 cl

kr. 152,-

Mørke røde farver med en duft af modne blommer, brombær og
elegante noter af kaffe, vanilje og chokolade. Smagen erpræget af
bløde tanniner og en behagelig eftersmag. Velegnet til kraftige kødretter.

Flere rødvine næste side

Bush Vine Pinotage/Shiraz, Cloof, Sydafrika

75 cl

kr. 172,-

Selv med masser af krydderier er denne vin let nok til at nyde i hverdagen.
Medium intens kirsebærrød farve. Dufttoner af ribs, røde kirsebær med et hint af
Jordbær og krydderier. Denne medium-fyldige vin har flotte undertoner af bløde
modne tanniner og intense bær-smagsnuancer, der samlet resulterer i en lang eftersmag.

Cuvée 1737, Côtes du Rhône AOC, Frankrig

75 cl

kr. 182,-

75 cl

kr. 182,-

75 cl

kr. 225,-

Druer: 55% Grenache, 35% Syrah, 5% Cinsault, 5% Carignan.
Mørkerød farve med violette toner. Duft af tørrede frugter: solbær, kirsebær
og andre friske røde bær. Smagen rund, fyldig, tanninerne er fløjlsbløde og
elegante. Frugten integreret flot. En gourmand-vin - typisk Côtes du Rhône.
En fyldig vin til den gode mad!

CT en Clave de DO, Jumilla, Spanien
Drue: 50% Monastrell, 50% Syrah 4 mdr. på fransk og amerikansk egetræsfade.
En vin med stor personlighed, frisk og aromatisk. Aroma af modne frugter
og perfekt balance med fadlagringen. Rund og fyldig i smagen samtidig
med fedme og sødme. Velegnet til alle slags forretter og hovedretter, men
specielt til grillet kød.

Ripasso, Enzo Vincenzo, Cantine Sgarzi, Italien

Intens rubinrød farve. Intens og vedvarende duft med strejf af brombær,
kirsebær, violer og krydderurter. Intens og vedvarende elegant struktur med gode tanniner.
Velegnet til det gode måltid!

”Bobler”:

Spumante Brut, Rocca dei Forti
Frisk og liflig, let tør, kan nydes til skaldyr eller et glas i utide.

75 cl

kr. 179,-

Spumante Rosso (rød og sødmefuld) Rocca dei Forti
75 cl
Rød, sødmefuld og velsmagende. Kan nydes i utide eller til dessert/kage

kr. 179,-

Pepsi, Pepsi Max, Faxe Kondi, Mirinda
0,33
0,50
0,70

kr. 23,kr. 32,kr. 45,-

Egekilde m/brus eller citrus

0,50

kr. 32,-

Æblejuice

0,33

kr. 15,-

Mousserende ”cider” m/granatæblesmag, ØKO u/alkohol

33 cl
75 cl

kr.
kr.

37,98,-

Isvand

½ liter
1 liter

kr.
kr.

15,25,-

Classic Pilsner

0,33
0,50
0,70

kr.
kr.
kr.

36,44,56,-

Alkoholfri øl

0,33 cl

kr.

36,-

Rød Aalborg snaps

2 cl

kr.

32,-

kr.

45,-

Irish Coffee
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