Valkoviinit

White wines

Weissweine

Finca Bacara Yeyá
Jumilla, Espanja

12 cl

24 cl

1/1

8,00

15,50

48,00

moscatel, chardonnay

Yeyá on valtameren kuningatar, joten ehkäpä hän hallitsee myös Saamenmertamme
Inarijärveä? Viinin tuoksu on samettisen pehmeä, mutta suuntuntuma kuitenkin täydellisen
tasapainoinen luontaisine happoineen.

Julien Schaal Riesling Kaleidoscope
Alsace, Ranska
riesling

8,50

16,70

51,00

Puhdas, raikas, hedelmäinen tuoksu. Kuivahko, mutta hyvin hedelmäinen maku.
Jäännössokeria 7 g / litra. Ihana monipuolinen viini punaiselle kalalle ja äyriäisille.

La Rosa White

8,50

Douro Valley, Portugali

16,70

51,00

códega do larinho, rabigado, viosinho

Makumaailma on yhtä kumpuileva kuin Douron ihanat kukkulat, täyteläinen ja mausteinen
ja niinpä menee hyvin myös kevyempien liharuokien kanssa .

Roccafiore Fiordaliso Bianco
Umbria, Italia

8,30

16,50

49,50

grechetto

Ei ole pöllömmät maisemat Umbriassakaan. Tämä viini on tehty alueelle tyypillisestä
Grechetto-rypäleestä. Maku on kuiva ja mineraalisen hapokas, kuitenkin eloisa ja mutkaton.

Coral do Mar Albariño
Rias Baixas, Espanja

8,70

17,00

52,00

albariño

Raikas Albariño, joka sopii loistavasti äyriäisille ja myös mausteisemmille ruuille. Aromikas,
intensiivisen hedelmäinen tuoksu, pehmeä, mutta raikas ja tuore maku.

Nikolaihof Grüner Veltliner “Classic”
10,40
Wachau, Itävalta
grüner veltliner

20,00

53,00

Hyvä ja intensiivinen mausteisuus tekee tästä loistavan ruokaviinin. Tuoksu on puhdas,
mukana marjaa, sitrusta, yrttejä. Maku on raikkaan kuivahko, tuore ja hedelmäisen
hapokas.

Roseeviini

Rosé wine

Capvespre Origen Rosat
Conca de Barberà, Katalonia

Roséwein
7,20

14,40

48,00

merlot, ull de llebre

Kauniin punainen rose, maussa kypsää vadelmaa ja kirsikkaa. Hyvä tasapaino raikkauden ja
täyteläisyyden kesken.

Punaviinit

Red wines

Rotweine
12 cl

Beck Ink
Burgenland, Itävalta

8,60
st. laurent, zweigelt

24 cl

16,90

1/1

51,00

Weingut Judith Beckin tuotanto on keskittynyt punaisiin paikallislajikkeisiin. Tämä viini on
intesiivisen tumma lilan eri sävyin. Maku on nuorekas ja äärimmäisen helposti lähestyttävä.

Most Wanted Regions Primitivo
Apulia, Italia

7,20

14,40

41,00

primitivo

Herkullisen muhkea eteläitalialainen viini, joka sopii takkatulen ääressä nautittavaksi tai
talvisten ruokien seuraksi. Pehmeät tanniinit, herkullinen pehmeä mausteisuus ja mehevä
tuoksu.

Abbe Rous Pinot Noir
Banyuls & Collioure, Ranska

8,90

17,50

54,00

pinot noir

Pyreneiden jyrkillä rinteillä, aivan Espanjan rajalla sijatsevien tarhojen viini on miellyttävän
marjaisa ja tasapainoinen. Kaunis läpikuultava rubiininen väri, täyteläinen ja hedelmäinen
tuoksu.

Hewitson Truffle Row

9,00

Adelaide Hills, Australia

17,60

55,00

marsanne & rousanne, shiraz

Hewitsonin tilalla viiniköynnösten lomassa kasvaa pähkinäpuita, joiden juurella kasvaa myös
tryffeleitä. Hienostunut ja tasapainoinen suosituksemme porolle, sillä tämä viini ei jyrää
poronlihan hienoa makua.

La Rosa Douro Tinto
Douro, Portugali

10,50
14,00
66,00
touriga franca, souzao, touriga nacional, tinta roriz

Douron kukkuloiden yllä liitävän merikotkan voi kuvitella kaartelemaan myös Juutuanvaaran
maisemissa. Viini taas on täyteläinen, mausteinen ja tasapainoisen tanniininen.

Rocim Alicante Bouschet
Alentejo, Portugali

12,30
alicante bouschet

24,00

77,00

Syvä tiiviin rubiininen väri, houkutteleva tummien hedelmien tuoksu. Tasapainoiset tanniinit
sekä miellyttävä hapokkuus. Mehevä ja muheva talvinen lohtuviini.

Persevero 2016
Saint-Emilion, Ranska

0,75 l

96,00

merlot

Château le Grace Fonrazade
Täytyy tunnustaa, että mielenkiintomme tähän viiniin syttyi nimen perusteella. Viiniä
maisteltuamme totesimme kuitenkin, että tämä on pakko viinikaappiin saada. Ja ei ole
tarvinnut katua.....

Jälkiruokaviinit

Dessert wines

Dessertweine

8 cl

Ainoa Sametti Finnish bilberry wine
Hollola, Suomi

13,00

Suomen metsistä poimitut samettiset mustikat on jalostettu ammattitaidolla upeaksi
jälkiruokaviiniksi!

Ainoa Vaapukka Finnish raspberry wine
Hollola, Suomi

13,00

Vadelmista puristetaan mehu ja sen annetaan käydä kuorien kanssa viileässä.
Tunnusomainen raikas vadelman maku!

Ainoa Valokki Finnish cloudberry wine
Hollola, Suomi

15,00

Hieno jälkiruokaviini, jossa aito tuoksu kuin hillaämpäristä ja maku sen mukainen.

Quinta de la Rosa Late Bottled Vintage Port
Douro, Portugali
Marjoja, hedelmää, raikkautta

10,20

Quinta de la Rosa 10 years old Tawny Tonel 12
Douro, Portugali
Kypsempi, kuivattua hedelmää, paahteista makeutta

13,40

Kuohuva ja shamppanjat Sparkling wine and champagne
Sekt und Champagne
Corvezzo Prosecco Extra Dry NV
Veneto, Italia

1/1

45,90

Ainoalta 100% luomusertifioidulta proseccon tuottajalta tulee tämä raikas ja
mehukas mutta myös talvisen takkatulen ääreen sopivan tuhti prosecco.

Bosco dei Cirmiole Prosecco Rose Extra Dry
Veneto, Italia

1/1

45,90

Tyylikäs, herkkä ja raikas mutta kuitenkin hedelmäinen, kuin Inarin keväthanget

Billecart-Salmon Brut Réserve
Champagne, Ranska

1/2

68,00

Billecart-Salmon nappasi kaksoisvoiton, kun vuonna ’99 etsittiin vuosisadan shamppanjaa.
Puhdas hedelmällisyys ja mineraalisuus tekevät raikkaan shamppanjan, dosage 8 g / l

Gramona La Cuvée Coprinnat
Gramona, Katalonia

1/1

75,00

1/1

102,00

Puhdas, raikas, mineraalinen ja kuiva

Champagne Moussé Fil L’Or d’Eugene NV
Champagne, Vallée de la Marne, Ranska

Talon ’ikuisuus’ reserviviinisekoituksesta, täyteläinen, kuiva shamppanja pienestä ja
idyllisestä talosta, dosage 4 g / l
”My only regret in my life is that I did not drink more champagne.”

