søbogård
økologiske saft 30 kr

hyldeblomst, rabarber,
solbær, hindbær,
og citron
sodavand
28 kr 25cl
coca cola, cola zero,
sprite, squash/appelsin,
danskvand uden og m/citrus
juice
30 kr
æble og appelsin
te 35 kr
fra tante t
grøn rabarber
hvid te med fersken
english breakfast te
sort te med kandiseret
æble
rooibos te med havtorn
urtete med kanel,
ingefær,fennikel &
kardemomme

bitter
2 cl 25 kr
gammel dansk
dr nielsen
1 enkelt
fernet branca
jägermeister

vand

10 kr pr kuvert

økologisk kaffe
fra just coffee, et lille
kafferisteri, som
ligger ved jyllinge

kaffe + 1 opfyldning 35 kr
caffé latte lille
caffé latte stor
ekstra shot
cappuccino
cortado
americano
espresso
ekstra shot
chai late
kakao
irish coffee

35
45
5
35
25
25
25
5
40
35
65

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

forskellige avec
pr glas 2cl 45 kr
baileys
cognac
cognac
cognac

-

creme likør
sort renault
gautier
calvados

likør
prøv vores yderst delikate
likør fra kirke hyllinge
pr glas 2cl 45 kr
hyldebærlikør

en fløjlsblød og rund smag af
økologiske hyldebær, og et nøje
afstemt indhold af alkohol gør denne
likør til en nydelse i topklasse

kirsebærlikør

delikat likør med en karakteristisk
smag af økologiske solmodne
kirsebær. indeholder 25% alkohol som
går i perfekt balance med den lette
sødme og store fylde
begge likører passer perfekt til
dessert, ost, ledsager til kaffen
eller nyd den blot som den er!

hvidvin

rødvin

pinot grigio (husets hvidvin)

tasari (husets rødvin)

dejlig rank vin med masser af
mineralitet.
lavet i nord italien i vento ved
gardasøen

pr flaske 195 kr / pr glas 45 kr
riesling 1L

frisk og frugtig riesling med en
velafbalanceret syre og en sødmefuld
finish

pr flaske 295 kr pr glas 65 kr
la tunella - chardonnay

denne strågyldne chardonnay
byder på noter af modne tropiske
frugter á la ananas og hvide
blomster. en frisk og elegant vin
pr flaske 350 kr

rosé
frentana rosè

siciliansk vin
lavet på 85% nero d’avola og
15% merlot. farven er rubinrød,
og der er noter af kirsebær
og andre mørke bær. god allround vin
med en fin struktur.
meget blød og harmonisk vin

pr flaske 195 kr / pr glas 45 kr
papavero - sante marie

100% sangiovese grosso, lageret 14
mdr på egetræstønder, og derefter ca
2år på flaske.
en frugtig vin med tydelig toner af
mørke bær, og en god lang eftersmag.
dette er pipers hus egen vin,
fremstillet i et samarbejde med
vinbonden Franco og fiasco-vine.dk

pr flaske 295 kr pr glas 65 kr
coppola rosso

en rosè lavet på den blå drue
montepulciano, i et område
syd for rom.
en smagfuld rosè med toner af
kirsebær og masser af fylde

denne vin fra california tilbyder en
frodig tekstur, bløde tanniner og en
duft og smag af skovbær og
krydderier

pr flaske 195 kr pr glas 45 kr

pr flaske 395 kr

bobler

obrador priorat - pago de los
capellanes (spanien)

acaja

En dejlig forfriskende vin.
med en let smag af hyldeblomst.
perfekt til dessert eller
aperitif.
245 kr

prosecco

100 % prosecco på let tørrede druer
uden fadlagring.
den har en herlig friskhed over sig
duft af melon,pære
og en snert af lyng.
smagen har en tone af nødder, melon
og pære i en frisk og sprød smag.

pr flaske 245 kr

fadlagring på franske egetræsfade
giver et elegant touch der følges op
af intens mørk frugt af kirsebær.
Passer fint til kraftige kødretter
og ost

flaske 395 kr

valpolicella Ripasso

en flot rubinrød vin med en ædel
duft af urter og krat, parfumeret
frugt af kirsebær, træ og tobak.
en vin med masser af intensitet og
sødme.

pr flaske 350 kr

økologisk herslev øl

fra et lille bryggeri her fra roskilde egnen

på flaske ½L
fra fad 40 cl

60 kr
52 kr

spørg tjeneren, og hør hvad der er på fad

india pale ale 6%

en øl med god, skarp bitterhed fra
humlen, og derfor også en fyldig øl.
Farven er korngul og har en frisk
duft af citrus, frugt og blomster.
god til krydret mad

pilsner 5,5%

øllen har en flot korngul farve og
en frisk duft af humle, der på én
gang giver eftersmagen en behagelig
kant og en frisk bitterhed.
øllen hører til den kraftige
pilsnertype med sin rene og fyldige
maltsmag.

india dark ale 6,2%

denne flotte mørke øl
er brygget på bygmalt og flere
aromatiske humletyper,
som giver en duft af humle og
citrus.
engelsk chokolademalt gør at øllen
er dejlig blød og har sin mørke
farve og en flot fylde.

pale ale 5,9%

øllen har en flot ravgylden farve og
en frisk frugtig duft.
en blød og rund øl med fyldig smag

hvedeøl 5%

den særlige karakteristiske
gærsmag og cremede følelse
i munden er tydelig.
gæren er den primære smagsgiver og
tilføjer frugtsmag til øllet.
smagen af hvede træder også tydeligt
igennem og giver en dejlig blødhed
farven er flot gul,
og duften er fin frugtagtig,
en snært af banan.
en øl der er perfekt til lette
retter

landøl 4%

en øl med lav alkoholprocent uden at
gå på kompromis med smagen.
den er let drikkelig og har en smuk
rav farve.
en øl der passer godt til det danske
køkken

porter 6,5%

øllets flotte sorte farve kommer fra
den ristede spelt, og balance og
blødhed er skabt med engelsk
chokolademalt og rørsukker.
skummet er tykt, stabilt og
lyst nougatfarvet,
og konsistensen fyldig og cremet.
duften nærmer sig mørk karamel,
og smagen har noter af fuldmodne
frugter, blommer, rosiner, en snert
af mokka og en bitterhed som
mørk chokolade.
Er afrundet og blød for en porter.
perfekt til kraftige kødretter
og stærke og smagfulde oste

hornbeer
60 kr pr fl

red cow - brown ale 5,6%
en overgæret øl med smag fra
chokolademalt og karamelmalt
perfekt til en god frokost

dark wheat 5,2%

en mørk hvedeøl med en flot dyb
farve og beigefarvet skum.
en fin frokostøl.
og nydes gerne kold på en varm
sommerdag.

Snaps pr glas 30 kr

Tuborg 30 kr

linie aquavit,brøndum, o.p andersson, rød ålborg
fra herslev har vi en anis snaps og en korn snaps kan anbefaldes

