Before Dinner
Dry Martini 6,00€

Sweet Martini 6,00€

3cl Gordon Dry Gin
1cl Martini Dry
oliivi

PoronKyynel 6,80€
2cl Smirnoff Vodka
2cl Cointreau
karpalo

3cl Gordon Dry Gin
1cl Martini Rosso
kirsikka

Lakka-malja 5,00€
2cl Lapponia Lakka
Crowmoor siideri

After Dinner
Irish Coffee 8,70€
4cl Bushmills Irish Whisky
kahvi
fariinisokeri, kerma

Fazerina kahvi 7,50€
2cl Cointreau
2cl Cacao-likööri
kahvi, kerma

Lumumba 7,90€
4cl Meukow VS konjakki
kaakao
kerma

Baileys Kahvi 7,00€
4cl baileys
kahvi
Kerma

AUSTRALIA AUSTRALIA

Talon viini
YELLOW TAIL PINOT GRIGIO 2013

1cl / plo

0,45 € / 28€

Tuoksussa vihreää omenaa ja päärynää. Elegantti viini maistuu kypsän
hedelmäiseltä, siinä on sitrusta, passionhedelmää, ananasta ja raikas
hapokkuus (sokeri 3-5g/litra)
You can find aromas of green apple and pear. Elegant wine tastes fruity, you
can notice hint of citrus, passion fruit, pineapple and fresh acidity.

ITALIA ITALY

POGGIO DEL SASSO VERMENTINO

0,50 € / 34€

LOPPUERÄ/ LAST SALE

Rypäle: Vermentino
Väri: keltainen, Tuoksu: aromikas, kukkainen, Maku: kuiva, tasapainoinen,
miellyttävä hapokkuus, aromikas, hedelmäinen, pitkä.
Colour: yellow, Odour: aromatic, floral, Taste: dry, balanced, pleasant acidity,
aromatic, fruity, long.

UUSI SEELANTI NEW ZEALAND
TIKI ESTATE SAUVIGNON BLANC 2014

0,60 € / 35€

Sauvignon Blanc
Tuoksu yrttinen, trooppisia hedelmiä. Maku kuiva, hapokas, tasapainoinen,
kypsiä trooppisia hedelmiä (sokeri 4,5g/litra)
Fragrant herbs, tropical fruit. The taste is dry, balanced acidity, balanced,
ripe tropical fruit.

RANSKA FRANCE
KIWI CUVÉE SAUVIGNON BLANC 2012

0,50€ / 36€

Lacheteau, Vin de France
Sauvignon Blanc
Väri: vaaleankeltainen, Tuoksu: leikattua ruohoa, kukkia, trooppisia
hedelmiä. Maku: kuiva, raikas, karviaista, tasapainoiset hapot. Viinissä
yhdistyy perinteinen ranskalainen viinilajike ja uuden maailman viinityyli,
sillä viinintekijä on kotoisin Uudesta Seelannista (sokeri 4g/litra)
Colour: pale yellow, Aroma: cut grass, flowers, tropical fruit. Taste: dry,
fresh, gooseberry, balanced acids. The wine combines traditional French
wine varieties and new world wine style, because the winemaker is a native
of New Zealand

SANCERRE LES CAVES DES PERRIERES 2012

1 € / 70€

Les Caves des Perrières, AOP Sancerre
Sauvignon Blanc
Kuiva, mineraalinen ja kevyen herukkainen valkoviini, josta löytyy yrttisyyttä
sekä tasapainoiset hapot.(sokeri 1,9g/litra)
Dry, mineral and lightly currant wine, which can be found in the herb, and
enhancing the well-balanced acids.

CHILE
1 cl

ANTARES CHARDONNAY

Plo

0,45 € / 28€

Chardonnay
Kuiva, raikas ja pehmeästi happoinen viini, maussa trooppisia hedelmiä ja
sitrusta. (sokeri 6g/litra)
Dry, fresh and soft acidic wine with hints of tropical fruit and citrus flavor.
(sugar 6g / liter)
.

AUSTRALIA AUSTRALIA

Talon viini housewine

YELLOW TAIL MERLOT 2013

1 cl

Plo

0,45 / 28 €

Merlot
Tuoksultaan kypsän hedelmäinen. Maku on keskitäyteläinen, makean
luumuinen ja siinä on ripaus mausteisuutta. Laadukas ja mutkaton viini
nautittavaksi sekä ruoan yhteydessä että seurustelujuomana ystävien
kesken!
Fruity aroma. Medium-bodied, sweet plum and has a hint of spiciness. High
quality and uncomplicated wine drinkers, as well as with food that
seurustelujuomana among friends!

CHILE
1 cl

ANTARES CABERNET SAUVIGNON 2010

Plo

0,45 € / 28€

Carolina Wine Brands, Central Valley
Keskitäyteläinen, tasapainoinen ja siinä on mustaherukkaa ja
mausteisuutta.
Viinin valmistukselle suotuisten olosuhteiden ansiosta Antares -viineissä
on tallella rypäleiden herkullinen hedelmäisyys.
Medium bodied and very balanced wine with sense of spices and
blackberries.

SANTA CAROLINA RESERVA 2013

0,50 € / 32€

Syrah, Chile
Keskitäyteläinen, pehmeän tanniininen. Tuoksu hedelmäinen, tamminen.
Maku täyteläinen, mausteinen, luumua
Medium bodied, smootly tannic wine. Fruity little oak and spicy smell.
Taste is rich, spicy and there is a hint of plum

ESPANJA SPAIN
NAUTA MONASTRELL CRIANZA 2011

0,50€ / 30€

Freixenet, DO Alicante Monastrell
Väri: syvä tummanpunainen, häivähdys violettia. Tuoksu: kypsiä tummia
marjoja, aavistus kuivattuja hedelmiä. Maku: täyteläinen, pehmeä,
tanniininen, kypsän marjainen, tammen tuomaa kookosta, vaniljaa ja
paahtoleipää.
Color: deep dark red with a hint of violet. Aroma: ripe dark berries, hints of
dried fruit. Taste: full-bodied, soft tannins, ripe berries, oak added
coconut, vanilla and toast.

ARGENTIINA
PARCHA MALBEC, organic wine
Malbec

0,60 / 37€

Keskitäytetäinen luomurypäleistä valmistettu viini. Pehmeän tanniininen,
pitkä jälkimaku, aavistus luumua ja karhunvatukkaa.
Medium bodied, soft wine made by organic grapes.

RANSKA FRANCE
NUITON BEAUNOY BOURGOGNE
Pinot Noir

0,80 / 41€

Keskitäyteläinen ja kevyehkö purppuranpunainen viini, jossa punaisten
marjojen ja kirsikan makua.
Medium bodied, slightly light wine has senses of red berries and cherrys.

