søbogård
økologiske safter 30kr.
hyldeblomst, rabarber,
solbær, hindbær
og citron

sodavand
30kr. 28 cl.
coca cola, cola zero,
sprite, squash/appelsin
danskvand med eller uden
citrus

juice
35kr. pr glas
1 kande 60kr.
appelsin eller æble

bitter
4 cl. 35kr.
gammel dansk
dr. nielsen
enkel
fernet branca
jägermeister

forskellige avec
pr glas 45 kr.
baileys
cognac
hyldebær likør
kirsebær likør
prøv vores yderst
delikate økologiske likør
fra kirke hyllinge.
begge passer perfekt til
dessert, ost eller som en
ledsager til kafffen

økologisk kaffe fra
just coffee, et lille
kafferisteri, som
ligger mellem roskilde
og jyllinge
kaffe +1 opfyldning 35kr
1 kande kaffe
100kr
caffè latte lille
caffè latte stor
cappuccino
cortado
americano
espresso
ekstra shot
chai latte
kakao
irish coffee

35kr
45kr
45kr
30kr
30kr
25kr
5kr
45kr
35kr
65kr

te fra tante t
pr. kop 35kr.
1 kande 85 kr
grøn te med rabarber
hvid te med fersken
english breakfast tee
sort te med kandiseret
æble
urtete med kanel,
ingefær,fennikel og
kardemomme

postevand 10 kr

hvidvin

rødvin

pinot grigio (husets hvidvin)

tasari (husets rødvin)

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

pr flaske 245 kr pr glas 55 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 strågylden 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

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

pr flaske 245 kr pr glas 55 kr

bobler
lyserød spumante

druen er 100% raboso
rund og cremet rose med en pæn
lyserød farve. indtagende duft af
røde bær, især hindbær.
smagen er let og blød med fylde og
længde.

pr flaske 345 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.

pr flaske 245 kr

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 245 kr - pr glas 55 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

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

pr 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
amarone

klassisk amarone, som egner sig godt
til kraftige kødretter.
vinen er lagret 36 måneder på 3000l
fade. en sødmefuld vin med marcipan,
lakrids og indbydende mørk stil.
smagen er rund og blød med kirsebær,
lakrids, pibetobak.
en fyldig og intens vin.

pr flaske 499 kr

økologisk herslev øl
fra et lille bryggeri her fra roskilde egnen
fra fad 60 kr - fra flaske 75 kr
sælges kun fra fad
landøl alc 4% 40 cl

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

sælges kun fra fad
india dark ale alc 6,2% 40 cl

en flot mørk øl som bla er brygget på bygmalt, engelsk chokolademalt
som gør at øllen er dejlig blød og har sin mørke farve og en flot fylde.

den

pilsner alc 5,5%

har en flot korngul farve og en frisk duft af humle. øllen hører
til den kraftige pilsnertype med sin rene og fyldige maltsmag.

pale ale alc 5,9%

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

hvedeøl alc 5%

den særlige karakteristiske gærsmag og cremede følelse
i munden er tydelig. farven er flot gul, og duften er fin frugtagtig,
en snært af banan. en øl der er perfekt til lette retter

india pale ale alc 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

røde port øl lokal øl her fra roskilde egnen
75 kr pr fl
devil hopped dubbel alc 8%

mørk og stærk belgisk Ale, men samtidig rund, blød og let krydret.
en blød smag af blomster med tropiske og frugtagtige karakteristika.

havnefogedens porter alc 7%

porteren er en engelsk øltype med et strejf af blomsteragtig sødme, kaffe og
lakrids

nuggazilla alc 7%

en india pale ale tilføjet ekstra humle i de sidste 20 min. af urtekogningen.

tuborg 35 kr
snaps pr glas 4cl 35 kr

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

