
Juomat
KUOHUVIINIT 
Ballet Demi Sec Carte Noir, Ranska  8,50 € / 29,00 € 
20 cl plo / 75cl plo 
Tuoksu on hienostunut, hedelmäinen ja miellyttävän raikas. 
Maku on puolikuiva, nuori, tyylikäs ,runsaan hedelmäinen ja 
suuntäyteinen. 

Canti Millesimato Prosecco Rosé,
extra dry, Pinot Noir ja Glera, Italia 9,00 € / 32,00 €
12 cl / 75 cl plo 
Viehkeän marjainen, vadelmaa, mansikkaa ja hentoa 
kukkaisuuttakin aromeiltaan tarjoileva tuoksu. Lähes kuiva 
maku seuraa tuoksun aromeja. Viinissä on lisäksi punaista 
omenaa, hentoa sitruksisuutta ja punaherukkaakin. 
Pehmeät kuplat korostavat viinin hapokkuutta ja kantavat 
kokonaisuutta tasaiseen jälkivaikutelmaan.

Jaume Serra Cava Brut Nature, Espanja  9,50 €
20 cl plo
Keskihapokas ja kuiva. Omenainen, paahteinen ja 
keltaluumuinen. Tuntuva sitrusmainen maku.

MVSA Cava Brut, Espanja  33,00 € 
75 cl plo
Kuiva, kypsän hedelmäinen, havaittavissa mm. punaista 
omenaa. Tasapainoinen rakenne, pehmeähappoinen, eloisan  
kupliva. Melko pitkä jälkimaku on raikkaan hedelmäinen.

SAMPPANJA
Champange Castelnau Brut Réserve,  45,00 €
Chardonnay, Pinot Noir, 
Pinot Meunier Ranska  
37,5 cl plo  
Oljenkeltainen väri jossa kullan ja vihreän vivahteita. 
Houkuttelevan aromaattinen ja kompleksinen tuoksumaailma 
jossa päällimmäisenä mausteisuutta, timjamia ja kuivattuja 
kukkia. Maku on intensiivinen. Päällimmäisiksi nousevat 
manteli ja hasselpähkinä joita sujuvasti seuraa raikkaammat 
persikan ja kypsän aprikoosin raikkaat maut.                                                                            
           

VALKOVIINIT                                                                                              
Lindemans Founders Reserve,  6,50 € / 33,00 €
Chardonnay, Australia Chardonnay, Australia 
12 cl / 75 cl plo  
Raikas, sitruksinen ja hunajainen. Mukana kirpeän omenan 
ja päärynän aromeja. Suutuntumaltaan täydellisen pyöreä ja 
tasapainoinen. Jälkimaku raikas ja puhdaspiirteinen.                                                                        

CHÂTEAU Gantonnet Bordeaux White,  7,50 € / 35,00 €
Sauvignon, Muscadelle, Semillon, Ranska  
12 cl / 75 cl plo  
Vaaleankeltainen väri, tuoksussa kukkaisuutta ja 
mineraalisuutta. Pehmeän kermainen suutuntuma. Vaaleita 
hedelmiä, mm. persikkaa ja eksoottisia hedelmiä, 
mm. ananasta. Nautittavissa heti, mutta kehittyy varastoituna 
vielä parin vuoden ajan.   

Portillo Savingnon Blanc, Argentiina  7,50 € / 35,00 €
12 cl/75 cl
Vaaleankeltainen, vihertävin sävyin, raikas tuoksu, puhdas-
piirteinen. Sitrusta, verigreippiä, hennosti passionhedelmäinen. 
Keskitäyteläinen ja kuiva, raikkaan hapokas viini.                                                                        

Splinder Lindenhof Forster Mariengarten  8,00 € / 36,00 € 
Riesling Trocken, Saksa, 
12 cl / 75 cl plo
Kuiva, hennon hedelmäinen, omenainen ja sitruksinen, 
elegantti, pirteän hapokas ja eloisa. Pitkä jälkimaku.

Weingut Frank, Gruner Veltliner, Itävalta  39,00 €
75 cl plo
Hennon keltainen. Runsas, rypäleelle tyypillinen raikkaan puhdas 
tuoksu. Viherpippuria, yrttisyyttä, kukkaisuutta. Kuiva ja maukas. 
Hieman yrttinen, herkullinen hedelmäisyys, tasapainoinen 
hapokkuus ja pitkä jälkimaku.

JÄLKIRUOKAVIINI
Porto Krohn Lagrima, portviini, Portugali, 8 cl 7,00 €
Moscatel rypäle. Toffeeta, karamelliä ja kypsää hedelmää. 
Runsaan hedelmäinen ja maukas, hieman parfyyminen 
jälkimaku.

PUNAVIINIT
Lindemans Founders Reserve,   6,50 € / 33,00 €       
Shiraz Cabernet Savingnon, Australia                                        
Keskitäyteläinen, pehmeä, luumuinen, kirsikkainen. 
Pehmeät tanniinit, hieman mausteinen.

CHÂTEAU Gantonnet Bordeaux Red,  7,50 € / 35,00 €
Merlot, Cabernet, Ranska 
12 cl / 75 cl plo 
Tummanpunainen, vahvasti violettiin taittava väri. Runsaan 
hedelmäinen ja marjaisa maku jossa mustaherukkaa, 
mulperinmarjaa, mausteisuutta ja puumaista yrttisyyttä. 
Tiiviit ja mehukkaat tanniinit.

Portillo Malbec, Argentiina  7,50 € / 35,00 €
Syvä rubiininpunainen, jossa hieman violetin sävyjä. Elegantti, 
puhtaan hedelmäinen tuoksu.  Luumua, tummia marjoja, aavistus 
hentoa kukkaisuutta. Runsaan marjaisa, jolle kypsät, pehmeät 
tanniinit antavat ryhtiä. Karhunvatukkaa, tummaa luumua. 
Pitkä jälkimaku. Terhakat hapot, tasapainoinen kokonaisuus. 
Keskitäyteläinen.

La Cappuccina Campo Buri, 43,00 €
Carmenere Oseleta, Italia 
75 cl plo 
Tiiviin rubiinpunainen, jonka tuoksussa yrttisyisyyttä, tummaa 
marjaisuutta, mm. mustaherukkaa ja metsämustikkaa ja 
mausteisuutta, mmm. ppppuria, vanilja ja neilikka. Maku 
täyteläinen, runsas, hedelmäinen, tasapainoinen ja kypsän 
tanniininen. Erittäin pitkä jälkimaku.

ALKOHOLITTOMAT
Lehtikuohu, Suomi 9,50 € / 33,00 €
Poreileva juhlajuoma. 
20 cl / 75 cl plo
Kullankeltainen, makea, keskihapokas, herukanlehtinen, 
sitruksinen, kevyen aprikoosinen, minttuinen ja 
hennon hunajainen.
 
Torres Natureo White, Espanja. Alkoholiton 12,00 €
37,5 cl plo  
Intensiivisen hedelmäinen, kukkainen, sitruksia, persikkaa 
ja vihreää omenaa. Maku on raikas, pirteähappoinen, 
eloisa ja elegantti.            

Torres Natureo Red, Espanja. Alkoholiton      12,00 €  
37,5 cl plo 
Kirsikan punainen väri, tuoksussa granaattiomenaa, punaista 
herukkaa ja hieman vaniljaa. Rypäleinen maku on runsas, 
pehmeä ja herkullisen hapokkuuden tasapainottama. 
Makeahko maku korostaa viinin hedelmäisyyttä.

L O H JA

Viinilista



SPARKLING WINES  
Ballet Demi Sec Carte Noir, France 8,50 € / 29,00 € 
20cl btl. / 75cl btl.  
Refined and young fruity nose, half dry and pleasantly 
fruity rather full bodied palate.

Canti Millesimato Prosecco Rosé
extra dry, Pinot Noir ja Glera, Italia 9,00 € / 32,00 €
20 cl plo / 75 cl btl.  
Dry, medium acidic, apple notes, raspberry notes, 
light currant notes, slightly flowery. 
 
Jaume Serra Cava Brut Nature, Spain 9,50 €
20 cl
Brut, medium acidic, ripe apple notes, hint of  
yellow plum, slightly roasted.

MVSA Cava Brut, Spain 9,50 € / 33,00 € 
20 cl btl. / 75 cl btl. 
Dry, pleasant mature fruitiness with notes of red apples.
Well with soft acidity and lively bubbles.
Rather long and fresh aftertaste. 

CHAMPAGNE
Champange Castelnau Brut Réserve,  45,00 €
Chardonnay, Pinot Noir, 
Pinot Meunier, France  
37,5 cl btl. 
Dry, plentiful and intensive taste with notes of 
almonds and hazelnut.                                                                         
           

WHITEWINE                                                                                             
Lindemans Founders Reserve
Chardonnay, Australia  6,50 € / 33,00 €
12 cl/ 75 cl btl. 
Fresh, citrus and honey, accompanied by apple and pear aromas. 
Mounthfeel round and balanced. Fresh and clean.                                                                            

CHÂTEAU Gantonnet Bordeaux White,  7,50 € / 35,00 €
Sauvignon, Muscadelle, Semillon, France  
12 cl / 75 cl btl.  
 Dry and mellow with spicy notes of peach and pineapple.              
 
Portillo Savingnon Blanc, Argentina  7,50 € / 35,00 €
12 cl / 75 cl btl.
Nose showing citrus fruits and some tropical notes, dry,
clean and crisp on the palate with good acidity.                                                             

Splinder Lindenhof Forster Mariengarten  8,00 € / 36,00 € 
Riesling Trocken, Germany
12 cl / 75 cl btl.
Dry, fruity, apple and citrus-rich, elegant, bright acidic 
and vivid. Long aftertaste.

 
 

Weingut Frank, Gruner Weltliner, Austria  39,00 €
75 cl btl.
Light yellow. Nose has citrus and some floral notes. 
Some tropical fruit as well. Dry but fruity with lively acidity. 
Lime, grapefruit, saline and grass. Delicious and nuanced.

DESSERT WINE
Porto Krohn Lagrima, portviini, Portugal 7,00 €
8 cl 
A deliciously sweet Port with loads of fruitiness, intense 
tasty palate with long and rich aftertaste with hints of perfume.
 
 
REDWINES
Lindemans Founders Reserve  6,50 € / 33,00 €
Shiraz Cabernet Sauvignon, Australia
12 cl/ 75 cl btl.
Medium-bodied, soft, plum, cherry, soft tannins, slightly spicy.                                                                             

CHÂTEAU Gantonnet Bordeaux Red,  7,50 € / 35,00 €
Merlot, Cabernet, France 
12 cl / 75 cl btl.  
Dry and smooth. Plentiful flavor is nuanced by flavors of black 
currant and mulberry.

Portillo Malbec, Argentina  7,50 € / 35,00 €
12 cl / 75 cl btl.
Young freshly fruity nose with plums and dark fruits, 
some vanilla. Rather full bodied palate with pleasant tannins, 
long lingering aftertaste

La Cappuccina Campo Buri, 43,00 €
Carmenere, Oseleta 
75 cl btl.  
Full bodied with soft tannins. Developed aroma had notes of fig, 
cloves and vanilla. Wonderful finish.

NON ALCOHOLIC WINES
Lehtikuohu, Finland 9,50 € / 33,00 € 
20 cl / 75 cl btl. 
Golden-yellow, sweet, medium acidic, currant leaf notes, citrus 
notes, light apricot notes, minty notes and hint of honey.
 
Torres Natureo White, Spain 12,00 €
37,5 cl btl.   
A very fruity wine with notes of fresh flowers, lemons, peaches 
and green apples. Fresh and nicely crispy and lively palate.           

Torres Natureo Red, Spain     12,00 €  
37,5 cl btl.  
A very fruity wine showing a red berries and some vanilla 
notes. Nice structure, lots of bright ripe berrry fruit.

L O H JA
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