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VALKOVIINI 
 
Príncipe de Viana Chardonnay, Espanja     36 € 
Kirkas, keskitäyteläinen, kuiva ja hapokas. Tuoksussa trooppista hedelmää ja 
sitruksen aromeja. Sopii erityisesti kalaruokien, äyriäisten, pastan ja salaattien kanssa.  
Hyvä seurusteluviini. 
 
Puerto Viejo Reserve Sauvignon Blanc, Chile     38 € 
Miellyttävän hapokas ja elegantti, jossa pitkä jälkimaku.Sopii aperitiiviksi 
ja seurusteluun sekä erilaisille ruoille salaateista äyriäisiin ja kala-annoksiin. 
 
Prüm Solitär Riesling, Saksa     39 € 
Kuiva, sitruksen ja limen sekä aprikoosin ja persikan kaltaiset aromit. 
Erinomainen aperitiivi ja ruokaviini. Sopii mm. Äyriäisten, kalaruokien ja  
kanaruokien kanssa. 
 
PUNAVIINI 
 
Puerto Viejo Reserve Cabernet Sauvignon, Chile     38 € 
Pyöreä ja tasapainoinen pehmein tanniinein. 
 
Príncipe de Viana Crianza, Espanja     36 €  
Keskitäyteläinen tuoksu hedelmäinen, jossa kanelin ja vaniljan aromeja.  
Pehmeät tanniinit. Tasapainoisen hedelmäinen. Sopii lihan, riistan ja 
kypsien juustojen seuraksi. Hyvä seurusteluviini. 
 
Puerto Viejo Reserve Carménère, Chile    38 € 
Runsas ja pehmeän mausteineen miellyttävin tanniinein. Tasapainoinen 
Viini, jonka täyteläisessä, pitkässä jälkimaussa on mausteisia tammen aromeja. 
Sopii monipuolisesti liharuoille. Porsaanlihalle, naudalle, härälle, lampaalle, salameille 
 ja mausteisille makkaroille. Myös mausteiset kastikkeet, yrtit ja kasvikset sopivat hyvin. 
 
Finca Martha Malbec, Argentiina     39 € 
Keskitäyteläinen, mehevä ja tasapainoinen. Keskipitkää jälkimakua siivittävät kirsikka, luumu, salmiakki, 
paahteisuus ja vanilja. Loistava ruokaviini, joka sopii monentyyppisille liha-ruoille. Erilaiset kasvikset ja sienet 
sopivat niin ikään viinin kumppaniksi sekä mausteiset kastikkeet ja makkarat. 
 
KUOHUVIINI 
 
Champagne Palmer & Co Brut Réserve     74 € 
Kuiva, raikkaan hedelmäinen, runsas 
 
Dominio de Requena Cava Brut     33 € 
Keskitäyteläinen aromi, jossa omenaa, sitrushedelmää ja hentoa paahteisuutta. Miellyttävä 
happorakenne ja tasapainoinen kokonaisuus. Sopii niin aperitiiviksi, juhlajuomaksi tai läpi 
aterian. Perhetilalla pullot käännetään käsin!  
 
Cava Papet Del Mas Brut (0,375 l)     18 € 
Hennon vaalean keltainen. Tuoksussa sitruunaa ja omenaa, hentoa paahteisuutta, sekä 
kukkaisuutta. Suutuntuma erittäin kuiva, raikkaat hapot. Sopii aperitiiviksi, seurusteluun ja läpi 
aterian. 
 
Hinnat sisältävät alv 24%. 
Pidätämme oikeuden valikoiman ja hinnan muutoksiin. 


