Viini- ja juomalista

Kuohuviinit & Samppanja
KUOHUVIINIT
Viini on valmistettu proseccon tapaan charmat-menetelmällä. Tuoksussa ja maussa runsaasti
punaisia marja- ja hedelmäaromeja kuten kirsikkaa ja mansikkaa, sekä sitrushedelmien
sävyjä. Maussa on lievää makeutta ja hieman tasapainottavaa hapokkuutta, joten kokonaisuus
on hyvin raikas, tasapainoinen ja herkullinen
Viinitalo Gruppo Pizzolo on perustettu 1890 ja on yksi Italian johtavista
viinialanyrityksistä. Heillä on viinitiloja keskellä kansallispuistoa Abruzzon maakunnassa.

Belvino Rose Spumante, Bardolino, Italia

39

7,5

Dignitat tila on valmistanut Cavaa alueella vuodesta 1920, ja se menestyy edelleen viidennen
sukupolven viininvalmistajan Alex Ruiz-Masachsin johdossa.
Dignitat käyttää perinteistä käsinkeräilyjärjestelmää.
Viinin tuoksu on kukkainen ja sitrushedelmäinen. Maku on kuiva ja raikas ja tyyliltään
pirteän hedelmäinen ilman tuntuvaa hiivaisuutta tai paahteisuutta. Vegaani, luomu

Dignitat Organic Cava Brut , Espanja

42

8,5

Uuden-Seelannin viileässä ilmastossa voi tuottaa huippulaadukkaita kuohuviinejä. Nimi
Lindauer viittaa eurooppalaiseen taidemaalariin, Gottfried Lindaueriin, joka tuli tunnetuksi
saarivaltion alkuperäisväestöstä maalatuista muotokuvistaan.
Pienet, elegantit kuplat. Tuoksu on briossinen, kypsän valkopersikkainen ja sitruksinen.
Suutuntuma kermainen ja raikas. Erittäin kuiva, tyylikäs ja raikas kuohuviini!

Lindauer Special Reserve Blanc de Blancs Brut , Uusi-Seelanti

50

11

SAMPPANJA
Moussén suku valmistaa samppanjaa Marnen laaksossa Cuisles'n kylässä jo neljännessä
sukupolvessa. Viinitila on perustettu 1923, mutta Moussén suvussa on kuitenkin viljelty
köynnöksiä jo vuodesta 1629 ja suvussa kulkee syvä kunnioitus luontoa ja kasveja kohtaan.
He hoitavatkin viiniköynnöksiään pelkästään luonnollisilla lannoitteilla ja köynnösrivien välissä
kasvavilla hyötykasveilla. Tilalla toimitaan myös mahdollisimman ekologisesti, mm. tuottamalla
sähköä ja lämpöä aurinkopaneeleilla, hyötymällä auringonvalosta ja pullottamalla viinit tavallista
kevyempiin pulloihin hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
Viiniin käytetään talon 'ikuisuus' reserviviinisekoitusta, mihin on vuodesta 2003 lähtien lisätty
vuosittain aina 50% uuden vuosikerran viiniä.
Rypäleiden osuus jaettuna 20% Pinot Noir, 80% Pinot Meunier.

Champagne Moussé Fils L’Or d’Eugene NV

98

Valkoviinit
Prinz von Hessenin vetäjänä on Donatus Landgraf von Hessen, kenen isoisän isä keisarin
Friedrich Karl kutsuttiin Suomen eduskunnan toimesta Suomen kuninkaaksi ensimmäisen
maailmansodan aikana. Maailma veti hänet kuitenkin muihin seikkailuihin. Suomi siis
melkein sai oman kuninkaan!
Sen sijaan saimme suomikytköksen Rheingaun alueeseen, jossa tämä hedelmäinen riesling on
saanut kypsyä ja kasvaa.
Prinz Von Hessen Riesling Classic , Saksa
55
12
Tuoksu on heleä, kesäisen raikas ja erittäin puhdaspiirteinen. Siitä voi löytää greippisiä,
hunajamelonisia, kukkaisia ja kalkkisia aromeja. Maku on kuiva, ryhdikäs ja raikas.
Tuoksun aromien lisäksi siinä on selkeä mineraalinen vire. Pitkä hieman kirpeä jälkimaku
tuo veden kielelle.
Rabl Gebler Muskateller , Itävalta
50
11
Terra Altan viinialueella on viljelty viiniä yli 50 vuoden ajan haastavissa olosuhteissa.
Ilmasto ja määpera ovat kuitenkin inspiroineet alueen viininviljelijöitä luomaan
mielenkiintoisia viinejä. Kun tänä päivänä puhutaan Terra Altasta, puhutaan usein
Garnachasta. Viinin takana on viinintekijä Montserrat Ráfols. Viini on käynyt terästankeissa,
jonka jälkeen 10 % viinistä on fermentoitu ja kypsytetty uusissa eurooppalaisissa
tammitynnyreissä 6 kuukauden ajan.Vaalean kullankertainen väri. Runsaan hedelmäinen ja
sitruksinen tuoksu. Suutuntuma intensiivinen ja silkkisen elegantti, jossa tyylikästä
mineraalisuutta.
Rebels de Batea, 7 Magnifics, Espanja
46
9,5
Friulin alueella kasvaneen aromikkaan Pinot Grigion kanssa on yhdistetty paikallista
Verduzzo-lajiketta, joka poimitaan hieman ylikypsänä ja kuivatetaan 3 viikkoa poiminnan
jälkeen. Lyhyt ”apassimento” korostaa viiniin persoonallisuutta ja hedelmäisyyttä. Vaalea,
vihreään taittava väri. Tuoksu on herkullisen hedelmäinen, kukkea ja hieman hunajainen.
Maku on kuiva ja raikas.
Masi Masianco Pinot Grigio Verduzzo, Italia
56
12

Punaviinit
Three Finger Jack oli kultakuumeen alkuaikoina 1850-luvulla KalifornianLodissa elänyt
juna- ja pankkirosvo, joka tarinan mukaan menetti osan sormistaan ampumavälikohtauksessa.
Old Vine Zinfandel on valmistettu rypäleistä, joiden köynnökset ovat jopa 110-vuotiaita.
Viini on kypsynyt vuoden ajan ranskalaisissa ja amerikkalaisissa tammitynnyreissä..
Kypsän hedelmäinen ja kukkea tuoksu.
Kuiva, melko täyteläinen, runsas ja pehmeä suutuntuma.
3 Finger Jack Old Vines Zinfandel,Yhdysvallat
60
13
Alsacen vanhimpiin viiniyrityksiin lukeutuva Jean-Baptiste Adam on perustettu vuonna 1614.
Yritys on ollut saman perheen johtama koko 400-vuotisen historiansa ajan, ja tällä hetkellä
viinien laadun takaa suvun 14. sukupolvi, Jean-Baptiste Adamin ja tytär Laurenin johdolla.
Yhtenä Alsacen ensimmäisistä viinitaloista Adam on viljellyt tarhojaan biodynaamisin
menetelmin jo vuodesta 2003. luomu, vegaani.
Tuoksussa kirsikkaa, metsämansikkaa, herukkaa ja lakritsia.Keskitäyteläinen, hedelmäinen ja
aromikas viini, jossa miellyttävän pehmeä suutuntuma, silkkiset tanniinit, hyvä hapokkuus ja
hentoa tammisuutta.
Jean-Baptise ADAM Les Natures Pinot Noir, Ranska
65
14
7 Magnifics on seitsemän viinin sarja, joka koostuu Katalonian pienillä DO -alueilla
tuotetuista viineistä. Terra Altan viinialueella on viljelty viiniä yli 50 vuoden ajan
haastavissa olosuhteissa.
Ilmasto ja maaperä ovat kuitenkin inspiroineet alueen viininviljelijöitä luomaan
mielenkiintoisia viinejä. Viinin takana on viinintekijä Enric Ginesta. Käyminen on
tapahtunut terästankeissa, jonka jälkeen 20 % viinistä on kypsytetty 3 kuukautta sakkansa
päällä uusissa ja käytetyissä tammitynnyreissä.
Syvänpunainen kirsikkainen väri. Tuoksussa tummia marjoja. Maultaan viini on lämmin ja
mehukas ja siinä on lempeän hedelmäiset tanniinit.
Rebels de Batea, 7 Magnifics, Espanja
46
9,5
Boscainin perheen 1770-luvulla Valpolicellasta ostama pieni viinitila on kasvanut
kansainvälisesti menestyneeksi, Pohjois-Italian Veneton lähettilääksi. Kunnioittaen pitkää
perinnettä, Masi valmistaa yhä puhdaspiirteisiä ja herkullisen tasapainoisia viinejä Veneton
paikallislajikkeista. Campofiorin oli ensimmäinen ripasso-menetelmällä valmistettu viini
vuonna 1964.
Campofiorin kypsyy 18 kuukautta tammitynnyreissä, joista kolmasosa uusia. Tumma,
intensiivinen väri. Tuoksussa kirsikan sekä kypsien hedelmien aromikkuutta ja miellyttävää
mausteisuutta. Suutuntuma on täyteläinen ja tasapainoinen. Maussa on kypsää hedelmää,
mausteita ja mustaherukkaa.
Masi Campofiorin, Italia
56
12

Jälkiruokaviinit

Ainoa Winery on aviopari David ja Paola Cohenin yhteinen projekti. Pariskunta muutti
2000-luvun Espooseen. Pariskunta päätti kokeilla paikallisia marjoja ja useamman yrityksen
kautta, he löysivät tavan valmistaa suomalaisista marjoista viinejä. Tällä hetkellä kolme eri
marjoista valmistettua viiniä ovat pokanneet palkintoja sekä Yhdysvalloissa että Ranskan
arvostetuissa viinikilpailuissa.

Ainoa Winery, Hollolla
Havu Hunajaa, Kuusenkerkkää, Puolukkaa
Valokki Hillaa, lakkaa, suomuurainta

50
68

8/8
11/6

Viini puhuttelee maistelijaansa moniulotteisella ja täyteläisellä makumaailmallaan, I
capitellista löydät hapokkuuden lisäksi mm. persikkaa, passionhedelmä, päärynää, hunajaa
sekä pähkinän aromeja. Väri kaunis meripihka. Samettinen suutuntuma, pitkä jälkimaku.

Anselmi i Capitelli, IGP Passito, Italia

50

8/8

PORTVIINI
Vuonna 1798perustettu Dow’s oli ensimmäinen portviinituottaja, jokainvestoi laajasti
premium-viinitarhoihin Douron alueella. Erityisesti Dow’sin vuosikertaportit ovat
maailmankuuluja. Dow’sin omistaa Symingtonin perhe, jonka viides sukupolvi työskentelee
perheyrityksessä. Dow’sin portviinit ovat kautta linjan klassisen tyylikkäitä

Dow’s LBV Port, Portugali

45

8/8

Muut Juomat
OLUET

Sandels III 0,33 l
Kuninkaan Lohien Oma Olut 0,33 l
König Ludwig Weissbier 0,5 l
Mallaskoski Sour 5,6 %
Hoegaarden witbier Olut 4,9 % 0,33 l

SIIDERIT JA LONKEROT
Sherwood Apple 0,275 l
Sherwood Pear 0,275 l
A Le Cog Gin Long Drink 0,33 l

7,5
8,5
10,5
8,5
8,5

7,5
7,5
8

AVECIT
KONJAKIT

4 cl

LIKÖÖRIT

4 cl

Monnet VS
Monnet VSOP
Monnet XO
Renault Carte Noire
Remy Martin XO

Amaretto
Baileys
Cointreau
Lapponia Mustikka
Grand Marnier
Limoncello

CALVADOS & BRANDY
Pere Magloire VSOP
Torres 10

SNAPSIT

Koskenkorva
Finlandia Vodka
Marskin Ryyppy
Aalborg Akvaviitti
Helsinki Tyrni-pontikka

9
12
25
14
32

7,5
7,5
9,5
7,5
11,5
7,5

11
8

7
7,6
8,5
8
10

Drinkit
Mustikkaa &Viljaa
Vodkaa, mustikkalikööriä ja sitruunaa

9

Negroni
Giniä, Camparia ja Vermutti Rossoa

9,5

Dry Martini
Giniä ja kuivaa vermuttia

9,5

Tyrniä&Pontikkaa
Tyrnipontikkaa, inkivääriä ja limeä

12

Herukka Spritz
Mustaherukkaa ja punaviiniä

12

Kurkkua ja Minttua
Bacardia, tuorekurkkua, limeä ja minttua

9,5

Hilla Kir
Lakkalikööriä ja kuohuviiniä

13

Kir
Mustaherukkaa ja valkoviiniä

12

ALKOHOLITTOMAT DRINKIT
Punaiset Marjat
Mansikkaa ja puolukkaa

7,5

Kurkkua ja Minttua
Tuorekurkkua, minttua ja limeä

7,5

Omenaa&Inkivääriä
omenaa, inkivääriä, limeä ja minttua

8,5

