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HVIDVINE   1/1 fl. Glas

Chile

HUSETS HVIDVIN
2020 ERRAZURIZ SAUVIGNON BLANC 
Casablanca Valley, Viña Errazuriz S.A. 259,- 69,- 
Frisk indbydende duft af citronskal og rød peber. Smagen, der er præget af citron, 
grønne æbler og friske pærer, er meget ren og frisk med et forunderligt velafbalanceret 
sødmefuldt indtryk, der slutter tørt og mineralsk.

Tyskland
2019 JB RIESLING
Balthasar Ress  279,- 
Aromatisk, ren og forfriskende med en diskret sødme, 
der afbalanceres meget fint af vinens svage syre. 

Italien 

2020 VILLA DI MARE PINOT GRIGIO IGT - ØKOLOGISK
IGT, Qwine Srl, Sicilien  269,-
Flot, klar lys i glasset med et let, grønt skær. 
Vinen er blød, harmonisk og forholdsvis tør på tungen. 
Let krydret aroma med honning og frugt, som behageligvis gentager sig på tungen 
sammen med et let mineralsk præg.

USA
11TH HOUR CHARDONNAY, NV
11th Hour Cellars, Californien, USA  279,- 
Klassisk duft med toner af æble, appelsin, citrusfrugt og pære. 
Frisk smag af frugt kombineret med medium fylde og fin syre, 
som sikrer vinen balance og sprødhed.



ALKOHOLFRI HVIDVIN 1/1 fl.  Glas

Spanien
NATUREO WHITE
Miguel Torres 249,- 69,- 
Lys gylden farve. Duften har toner af blomster, grønne æbler og ferskner. 
Smagen er ren og præcis med en pæn lang eftersmag. 

ROSÉVINE  1/1 fl Glas
 

Chile  

2020 ERRAZURIZ ROSÉ CABERNET SAUVIGNON
Central Valley, Viña Errazuriz S.A.  259,- 69,-    
Indbydende duft af jordbær, modne hindbær og røde kirsebær. 
Smagen er velafbalanceret med blød, imødekommende og afrundet struktur. 
Eftersmagen er forfriskende og vedvarende.

Frankrig  

2020 DÉCORÉ ROSÉ, IGP
Producteurs Plaimont, Sydvestfrankrig  269,-     
Herlig aroma, hvor lyse frugter og blomster behager næsen. 
Let med en meget fin og frisk syrlighed og frugt.



RØDVINE   1/1 fl. Glas

Chile
HUSETS RØDVIN 
2019 ERRAZURIZ CARMENERE
Central Valley, Viña Errazuriz S.A.  259,- 69,-
Indsmigrende duft af mørke modne bær og svage krydderier. 
Meget flot og velafbalanceret vin med nuancer af solbær og krydderier, 
tilsat den klassiske oversøiske varme karakter.
 
USA
11TH HOUR PINOT NOIR, NV
Californien, 11th Hour Cellars   269,-
Charmerende og elegant Pinot Noir sammensat af druer fra udvalgte marker
i San Joaquin Valley, Californien. Fremstår indbydende med duft af kirsebær, blommer og jordbær 
med bløde tanniner. Delikate modne røde frugter slutter vinen af med en fløjlsblød eftersmag. 
 
USA

HUSETS GRILLVIN
FRONTIER RED
Californien, Fess Parker Winery  269,-
Vinen præsenterer sig med en indbydende duft af boysenbær, brombær, mørke kirsebær, 
kanel og lette toner af vanilje. I smagen er vinen fyldig og intens med lang blød eftersmag. 

GRILL-
VIN



RØDVINE  1/1 fl.  

Italien 

2019 VILLA DI MARE ROSSO, IGT - ØKOLOGISK
MGM Mondo del Vino  259,-
Fyrrig siciliansk rødvin med en dejlig og krydret aroma i glasset 
og modne, røde frugter på tungen.

2017 RIPASSO ZIRONDA
Veneto, Valpolicella, Qwine Srl   299,-
Duften har fine nuancer af violer, røde bær og krydderier. 
Smagen er fyldig og velafbalanceret med modne tanniner.

2018 CHÂTEAU DE CAYX M50, AOP, MAGNUM
Château de Cayx  150 cl. 599,-
Smuk, mørklilla cuvée, dedikeret til Hendes Majestæt Dronningen, med fine, delikate, 
aromatiske indtryk af rød frugt og en underlæggende intensitet og Malbècs kødfulde karakter. 
Silkebløde tanniner og krydderier fylder på tungen i et flot glas vin. 

ALKOHOLFRI RØDVIN  1/1 fl.  Glas

Tyskland
BLUE NUN, ALKOHOLFRI RØDVIN
Blue Nun 249,- 69,- 
Smagen er blød med en god frugtig fylde og et let bid af tanniner i eftersmagen.  



BOBLER / DESSERT 1/1 fl.  Glas

Italien   
LE TRE CARAVELLE ROSE DEMI SEC
Emilia Romagna, Medici Ermete & Figli srl  269,-
En rosé spumante lavet på Sangiovese? Det skal smages. 
Det fantastiske ved vinens verden er jo de uendelige spændende oplevelser. 
Lækre bobler breder sig i munden og giver god fylde. Vinen er lettere blomstret i duften. 
Der er masser af røde bær i både duften og smagen.

Spanien  
NITUS CAVA BRUT ROSÉ, DO
Nitus Cava, Penedès  249,-
Duften har lette noter af hindbær og jordbær tilsat en diskret brødagtig karakter. 
Smagen er tør og sprød med medium syre.

Italien 

2018 MOSCATO D’ASTI FIOCCO DI VITE  259,- 
Let mousserende og sødmefyldt med umiddelbare noter af ananas, 
ferskner, mandariner og abrikoser i smagen.



PORTVINE  
 1/1 fl.  6 cl

Portugal

GRAHAM’S 2017 LBV 
W.& J. Graham & Co.  369,- 39,-
Dyb farve med et let, mørkerødt skær. 
Duften er fyldt med mørke bær, grøntsager, tobak og sød lakrids. 
Smagen er elegant med en rig sødmefuld frugt, der afbalanceres af den fine syre.

Portugal

30 YEARS OLD TAWNY
W.& J. Graham & Co.  999,- 
Tawny Port er fadlagret portvin. 
Nogle af de bedste betegnes 10, 20, 30 eller 40 års Tawny Port.

Portugal

BLEND #5 WHITE PORT
W.& J. Graham & Co.  389,- 49,-
Frisk og aromatisk, med lidt sødme og blomster i udtrykket. 
Den er mellemtør og designet, så den er oplagt i en Port Tonic, 
men kan naturligvis lige så godt stå på egne fødder.

Portugal

BLEND #12 RUBY PORT
W.& J. Graham & Co.  389,- 49,-
Frisk, sommerlig og intens aroma af hindbær, jordbær og bjergurter. 
Herligt livlig og koncentreret på på tungen med en forfriskende syre 
og en eftersmag af peber og krydderier.

Portugal

PORT TONIC    69,-



ANDRE DRIKKEVARER

SODAVAND
Vælg mellem Hancock tonic, danskvand uden citrus, danskvand med citrus, 
Cola, Cola Light, Sport, Appelsin, Lemon, Hindbær, Ananas og Grape 25 cl.   29,-

Cocio 25 cl.       35,-

Æblejuice Rynkeby 25 cl.    29,-
Hyldeblomstsaft Rynkeby 25 cl.    29,-
Økologisk Icetea, med æble, fersken eller hyldeblomst    29,-

Mælk 25 cl.      25,-
Kildevand uden brus 50 cl.    29,-
Isvand - 1 liter (gratis ved køb af 1/1 flaske vin)    29,- 

ØL
Fadøl - Gambrinus Dark, Økologisk
Lille 25 cl.     49,-
Stor 50 cl.    69,-
Kæmpe 75 cl.    89,-
Kande 1,5 liter    179,-

Fadøl - Høker, Black lager
Lille 25 cl.     45,-
Stor 50 cl.    65,-
Kæmpe 75 cl.    85,-
Kande 1,5 liter    169,-

Flaskeøl - Vælg mellem Tuborg og Nordic 33 cl.    45,-
Erdinger Weissbier, 50 cl. 5,3%                                                                 69,-
Saaz Brew 70 cl.    69,-
Somersby    59,- 

VARME DRIKKE
Kaffe eller The    25,-
Irish Coffee      59,-
Varm kakao    39,-

HERUDOVER HAR VI DIV. SPIRITUS SOM: 
Baileys, Cognac, Whisky, Vodka, Gin, Rom, 
Snaps, Lakridsshots, Tequila oma.   2 cl. 25,-
Drink, f.eks, Gin/Tonic, Rom/Cola, Brandbil, osv.    59,-



HANCOCK
Brygger det bedste øl - til dig der kan smage forskel. Kvalitet frem for kvantitet.
Det er filosofien bag Hancocks produkter. Bl.a. derfor brygger de stadig efter de gamle metoder. Deres produkter er alle bryg-
get med den dybeste respekt for de naturlige processer der ligger til grund for ølbrygning. Derfor tilsætter de ikke industrielt 
fremstillede enzymer m.v. for at hjælpe naturen på vej. 
Til alle produkter anvendes udelukkende dansk produceret malt, ligesom verdens fineste og dyreste humle, den tjekkiske 
SAAZ, er den eneste humletype de anvender. SAAZ er iøvrigt blandt ølkendere rundt om i verden altid et tydeligt tegn på godt 
øl. Selv om det i dag bliver mere og mere almindeligt at anvende overgær, samt at gære og lagre ved høj temperatur i kort 
tid, har de valgt at fortsætte som hidtil. Bortset fra hvidtøl, gærer deres produkter med undergær ved lav temperatur i lang 
tid, ligesom lagringen varer helt op til to år ved en temperatur lige over frysepunktet.

HØKER: ALC. 5,0 %. 100% SAAZ HUMLE
Dette er Hancocks traditionelle pilsnerøl. Smagen er fyldigere end andre traditionelle danske pilsnertyper og Saaz humlen 
giver en blød og afrundet smag. Farven er lys som en fuldmoden kornmark, skummet fast og snehvidt. 

HANCOCK BLACK LAGER: ALC. 5,0 %. 100% SAAZ HUMLE
Hancock Black Lager er som deres andre mørke øl brygget med lagermalt. Dette giver i modsætning til pilsnermalt en mørkere 
farve, samt en mere fyldig øl.  På trods af den større fylde, er alkoholstyrken den samme som Høker. 

OLD GAMBRINUS DARK: ALC. 9,5%. 100% SAAZ HUMLE
Old Gambrinus Dark er brygget med lagermalt og en speciel bryggemetode. Den er et glimrende alternativ til rødvin og kan 
med fordel lagres i adskillige år, hvorved smagen nærmer sig en god portvin. Old Gambrinus Dark modnes og lagres 180 
dage inden den tappes, men kan med fordel gemmes i adskillige år og så kan smagen minde om en god portvin. Farven er 
kastanje, skummet luftigt og fint. Anslaget er tørret frugt og karamel, eftersmagen som fin likør.

ØKOLOGISK: EN ØKOLOGISK PILSNERTYPE PÅ 5,0% ALC
Den er brygget på økologisk pilsnermalt fra det tyske malteri Bestmalz. Malteriet er i dag leverandør til brygge-
rier over hele verden, og er certificeret som økologisk producent i både EU og USA. Hancocks økologiske øl er bryg-
get med Saaz humle fra Tjekkiet, ligesom der bruges Tysk Halletauer humle til at give øllet en mere markant bitterhed. 
Farven er gylden med et tæt og vedvarende skum. 

SAAZ BREW: ALC. 8,1%. 100% SAAZ HUMLE
Saaz Brew er brygget udelukkende på dansk-produceret lagermalt og humle. Humlen er den tjekkiske Saaz, der er en af ver-
dens fineste og dyreste humlesorter. Saaz Brew er undergæret, hvilket betyder, at der under gæring og lagring stilles meget 
store krav til både temperatur og tid. Derfor er Saaz Brew lagret i mindst 180 dage ved 0 grader C. inden den tappes på 
flasker. Farven er smuk som mahogni, skummet let og flødefarvet. Mørk og ristet malt i anslaget, efterfulgt af kraftig sødme 
og let tør bitterhed som afslutning. En imponerende øl.



COCKTAILS

ALCOHOL-FREE:
SPRITZ-ISH
Traditionel Aperol Spritz – 0,40%     59,-

LIME DAIQUIRI-ISH
Forfriskende daiquiri med smag af lime 0,20%     59,-

PASSION DAIQUIRI-ISH
RumISH - Sukkersirup - Passionsfrugt - Lime 0,10%     79,-

MARGARITA
Tequila – Cointreau - Lime    79,-

PALOMA
Tequila – Lime - Grapefrugtsodavand    79,-

MAI TAI
Hvid rom – Mørk rom - Triple Sec - Mandel - Lime    79,-

GIN HASS
Gin – Mango - Lemonsodavand    69,-

PASSION DAIQUIRI
Mørk rom - Sugar Sirup – Passionsfrugt - Lime    79,-

PASSION CAIPIRINHA
Hvid rom – Rørsukker – Passionsfrugt - Lime    79,-


