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VELKOMMEN TIL

299,-
Tilbud

SPAR 50,-

RON 12 YEARS, 40%, 70 CL.
PANAMA

En rom for dem der elsker en sød, fyldig og 
cremet caribisk rom. Flot ravgylden farve med 
flot viskositet. Charmerende duft, hvor noterne 
peger mod melasse, puddersukker, tørret frugt 
og rosiner. Flot harmoni og integration mellem 
sødme og alkohol – sødlig og cremet eftersmag.
 

MEDITERRANEAN GIN, 40%, 70 CL.
ITALIEN, ØKOLOGISK

Økologisk gin fra den lille kvalitets-producent 
Walcher i Norditalien. En frisk og citruspræget 
gin, hvor de forskellige botanicals hver for sig 
fylder smagsoplevelsen. Imponerende smags-
dybde med flot harmoni og eftersmag. Nyd den 
med en tør tonic, og gerne i godt selskab...

Normalpris 349,-

De fleste kender Storm P. for hans vanvittige opfindelser og for hans humoristiske 
avistegninger. Humoren og satiren hos Storm P. berører ganske små og helt store 
spørgsmål, og han spadserer lige ind i hjertet på de fleste... 

Køb vores Storm P. spiritus gin/rom og støt Storm P. Museet.

399,-



299,-
Frit valg

PR. FLASKE

SENSATIONEL SPRITZ! JUICY JUNE’S

SPUMANTE DOLCE, CUVÉE ANNA
9,5%, 75 CL., LE CONTESSE

Sødmefuld, eksotisk præg med elegant lethed 
og friskhed. Vinen har en livlig mousse og fine, 
vedvarende bobler. Afslutter med aromatiske og 
fine, intense noter trods den lave alkoholprocent 
på 9,5%. 

En perfekt ledsager til en god spritz drink, til 
desserter, chokoladekage og bærtærter.

Normalpris 119,-

VENEZIANO SPRITZ, 11%, 70 CL.
WALCHER, ØKOLOGISK

Så bliver spritzer ikke meget bedre! Fra den lil-
le kvalitetsproducent Walcher i Alto Adige i det 
nordlige Italien, hvor alt laves i hånden. Lavet 
på ”hemmelige” lokale urter og produceret efter 
gammel opskrift.

Bland denne lækre spritz, som italienerne gør - i 
forholdet 1:3 med en god prosecco. 

Normalpris 179,-

MEDITERRANEAN CITRUS SPRITZ
30%, 70 CL., PURITY

Lækker, frisk og delikat spritz lavet på vodka og 
botanicals - og sydeuropæiske citrusfrugter. Den 
er destilleret hele 34 gange, hvilket tilfører en fan-
tastisk smagsdybde, sødme og harmoni. 

Perfekt appetizer eller drink. Husk en tør tonic...

JUNE GIN BY G’VINE, 37,5%, 70 CL.
WILD PEACH AND SUMMER FRUITS

Himmelråbende lækker gin fra Frankrigs bedste ginproducent, Maison 
Villevert, i Cognac. Klare ferskennoter, der harmonerer perfekt med de 
37,5% alkohol. Nyd den kold – i drinks – til tonics – til cocktails...

JUNE GIN BY G’VINE, 37,5%, 70 CL.
ROYAL PEAR AND CARDAMOM

Imponerende vellavet gin lavet på saftige pærer og fint integreret karde-
momme. Sødlig og frisk på samme tid! Læskende og forførende - nydes 
med en tør tonic. 

       
99,-

Tilbud

SPAR 20,-
139,-

Tilbud

SPAR 40,-
249,-



249,-
Tilbud

SPAR 50,-

TIME FOR BITTER-SWEET! MAKE IT ROYAL...

VERMOUTH BIANCO, 18%, 75 CL
WALCHER, ITALIEN, ØKOLOGISK

Hvid lækker økologisk vermouth, som er lavet 
på hvidvin fra Gardsasøens bred. Vermouthen 
er tilsmagt udsøgte urte-, frugt- og kryddereks-
trakter fra husets egen have. Flot kompleksitet 
og lang eftersmag – til de krævende ganer.

Nyd den kølig og gerne sammen med en god 
gin, vodka eller som en sommerlig spritz. 

VERMOUTH ROSSO, 16%, 75 CL.
WALCHER, ITALIEN, ØKOLOGISK

Økologisk, og helt igennem naturlig lavet rød ver-
mouth på Sangiovese-druer fra Toscana. De 16 
forskellige og hemmelige botanicals giver mang-
foldighed, dybde og kompleksitet til smagen. 

Nyd den kølig sammen med en god gin eller en 
god tonic/soda. Et ”must have” for dem der bare 
elsker en vellavet Negroni!

ROSEHIP CUP, BITTER, 18%, 70 CL.
SACRED SPIRITS

Bragende flot blid og bitter aperitif lavet med hyben, 
rabarber, spansk sød appelsin og økologisk peruvi-
ansk ingefær. 

Perfekt i en Rosehip Spritz: 3 dele mousserende vin, 
2 dele Rosehip Cup, 1 del sodavand, is og en skive  
appelsin. 

Normalpris 299,-

La Quintinye Vermouth Royal er en serie vermouth opkaldt efter Ludvig 14.s gartner Jean-Baptiste de la 
Quintinie. Han var blandt andet med til at designe haverne omkring Versailles slottet og passede kongens 
køkkenhave. Vermoutherne tager udgangspunkt i Jean-Baptistes unikke viden omkring urter og planter og 
er baseret på Pineau de Charentes, som matcher det krydrede islæt fantastisk.

99,-
Frit valg

SPAR 40,-

pr. fl.

Normalpris pr. fl. 139,-

VERMOUTH ROYAL BLANC
16%, 37,5 CL.

En essentielt sød vermouth lavet på 18 botani-
cals. Lækre noter af grapefrugt, fersken, kanel 
og salvie. Frisk finish, hvor sødmen står flot til 
måls med friskheden. 

Nyd den som aperitif eller i drinks og cocktails. 

VERMOUTH ROYAL ROUGE
16,5%, 37,5 CL.

Vermouth Royal Rouge er en sød vermouth lavet 
på 28 forskellige botanicals. Krydrede, bittersø-
de toner af have-malurt, salvie og laurbærblade.
Nuancer af sort peber og cedertræ. Noterne af 
Pineau de Charentes kommer flot igennem.

Fantastisk i fx en Manhattan eller Negroni. 

VERMOUTH ROYAL EXTRA DRY
17%, 37,5 CL.

28 forskellige botanicals! Pragtfuld vermouth, 
bittersød med base af Pineau des Charentes og 
med toner af citrusskaller. Hints af smøragtige 
noter samt et strejf af druekarakter. En meget 
kompleks vermouth. 

Som skabt til en Dry Martini. 

179,-

179,-

VENTICINQUE BITTER, 25%, 70 CL.
WALCHER, ITALIEN, ØKOLOGISK

Økologisk, håndlavet bitter, hvor kun de bedste 
ingredienser benyttes. Bitre harmoniske noter 
der giver et frisk pust til din drink/cocktail, fx 
sammen med en hvid vermouth eller blot til et 
køligt glas i solen henover is.

Normalpris 249,-

199,-
Tilbud

SPAR 50,-



COME TOGETHER... THE PERFECT IRISHMAN

SUMMER PUNCH, 22%, 70 CL.
WALCHER, ØKOLOGISK

Prægtig ginlikør destilleret med friske bær og 
frugter fra Alto Adige i Norditalien. Det er et 
sandt overflødighedshorn af frugtsmage, der 
bombarderer smagsoplevelsen fra start til slut.

Nyd den kold med is og med en god tør tonic 
i forholdet 1:2.

RUM MALECON, 35%, 70 CL.
LICOR DE RON

Underskøn romlikør fra førende destilleri i 
Panama. Rommen har modnet op til 9 år. Fan-
tastisk, fyldig og harmonisk. 

Sød, cremet og særdeles lækker romlikør, der 
vil være perfekt som ”terrasse-varmer” på en 
skøn sommeraften! 

SHEPHERDS PURSE, IRISH DRY GIN, 40%, 70 CL.
WEST CORK DISTILLERS

-  Fra West Cork Destillers i Cork / Irland.
-  Destilleret på blødt vand.
-  Frisk og sprød smag.
-  Stor fylde og harmoni.
-  Lang og blid eftersmag.
-  Nyd den med en tør tonic.

299,-LIMONCELLO, 25%, 70 CL.
WALCHER, ØKOLOGISK

Unik Limoncello – lavet på økologiske citro-
ner fra Sicilien. Fyldig aroma og med mindre 
sukkerindhold end mange andre bliver denne 
Limoncello mere forfriskende. Et flot ”italiensk 
indspark” efter en god middag!

Sommerlige opskrifter med Walcher Limoncello:

2 cl. Limoncello blandes med 8 cl. prosecco
Nydes med is og en håndfuld af dine ynglingsbær
 
3 cl. Limoncello blandes med 3 cl. god citrusgin
Nydes med is – og lidt citronskræld199,-

199,- 249,-

Sommer-

versionen 

af den populære 

vinter-punch!



LEGENDARISKE
IAN HART

SACRED PINK GRAPEFRUIT GIN, 43,8%, 70 CL.

• Langsom Vacuum-destilleret
• Super small-batch gin
• Økologiske botanicals
• 43,8% alcohol
• Lavet på økologiske, spanske og italienske grapefrugter

Sacred Spirits er et mikrodistilleri beliggende i beboelseskvarteret Highgate i London. Det startede i 2008 i Ian Harts køkken, 
mens han arbejdede som Broker på Wall Street. Han blev imidlertid træt af branchen og tænkte, at han skulle bruge sin kemi-ud-
dannelse til noget konkret. Han havde i årevis samlet på Bordeauxvine og startede med at eksperimentere med at destillere 
Bordeauxvin for at konservere vinenes kvalitet – dog uden større held… Det var først, da han begyndte at arbejde med gin, at 
det for alvor begyndte at blive til noget. En af de ting, der gør Sacred Gin speciel er, at det bliver destilleret under tryk og i glas 
ved lave temperaturer fremfor i traditionelle pot stils. Ian tog sin gin med ned til den lokale pub, hvor den blev en stor succes.

En dag blev Ian kontaktet af barchefen på The Dukes Hotel i London, som havde hørt om hans gin. Pludselig fandt Ian sig selv 
på vej rundt i Londons tube, med gin-leveringer til hele byen, og han erkendte, at han måtte opgradere sit setup bl.a. med en 
professionel distributør – og tilmed flytte produktionen fra køkkenet til dagligstuen (!).

Sacred Gins fantastiske kvalitet fik distributionen til at sprede sig. Først til resten af Storbritannien, og siden hen også ud over 
landets grænser. Sacred Gin vandt i 2013 dobbelt guld ved San Francisco World Spirits Competition. Vi er meget stolte af at 
kunne præsentere Danmark for Sacred Spirits’ meget begrænsede produktion på under 30.000 flasker årligt. En helt igennem 
fænomenal producent af gin og andre spirituosa som vodka, vermouth og bitter.

SACRED GIN, 40%, 70 CL.

Gin i absolut verdensklasse! Frisk og med en næsten cremet oplevelse. 
Stor dybde og kompleksitet. Destilleret i Midtlondon af legendariske Ian 
Hart. Ren lækkeri til ganen!

325,-
Frit valg

SPAR 74,-

pr. fl.

Normalpris pr. fl. 399,-

Træet til papiret kommer fra bæredygtigt FSC skovbrug i Europa. Avisen er produceret CO2 neutralt udelukkende ved brug af vindenergi. 
Denne avis er Cradle to Cradle certificeret hvilket er din garanti for, at papir og trykfarver er produceret uden kemikalier og tungmetaller registreret på Banned List of Chemicals. 
Cradle to Cradle certificeringen er en af verdens strengeste miljøcertificeringer og den garanterer, at et produkt hverken forurener eller bruger jordens begrænsede ressourcer.


