
Viini- ja juomalista 2022



K U O H U V I I N I T

Kuten Floralba-niminen henkilö on herkkä, suloinen, ystävällinen ja rakastettava, niin on tämä
viinikin. Tuoksu on intensiivinen, ruusun ja metsämansikan täyteinen. Maku on melko kuiva
ja todella raikas, siitä voi löytää mm. ruusua ja kirsikkaa. Kuplat viipyilevät suussa pitkään.
Floralba Prosecco Rosé Extra Bru, 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

K u o h u v i i n i t  &  S a m p p a n j a t



Chablis’n merkittävimpiin viinintuottajiin lukeutuva Fevren suku on viljellyt viiniä jo yli
250-vuoden ajan. Vuodesta 1998 Champagne Henriot’n omistama William Fevre on ollut
Chablis’n suurin Grand ja Premier Cru tarhojen omistaja.
William Fevre on tullut tunnetuksi Chablis’n perinteiden vaalijana, joka omalla
toiminnallaan toisen maailmansodan jälkeen elvytti monien historiallisten tarhojen tuotannon
nykyiselle huipputasolle.
Tilalla noudatetaan myös orgaanisen viljelyn periaatteita, vaikkei tuotanto olekaan
orgaanisesti sertifioitua.
Domaine William Fevre Chablis, Ranska                         65                  14

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

Weingut Anselmann on yli 450 vuotta sitten perustettu yritys, joka on edelleen ydinperheen
omistuksessa.  Kaikki viinit tuotetaan omilta tarhoilta kerätyistä rypäleistä, ja Anselmann on
perinteisestä tyylistään huolimatta melko kokeellinen tuottaja.
Väriltään vaaleankeltaisen viinin tuoksu on kypsän sitruksinen, viherpäärynäinen ja hennon
keltaomenainen. Maultaan viini on hapokas, raikas, mineraalinen ja miellyttävän täyteläinen.
Weingut Anselmann Weissburgunder Trocken, Saksa   40                  8

Château de Montfauconin tuhat vuotta vanha linna sijaitsee Montfauconin kylässä Rhône-
joen oikealla rannalla. Vinottain vastapäätä, joen vasemmalla rannalla, sijaitsee Châteauneuf-
du-Papen viinialue. Linna on ollut historiansa aikana eri omistajilla mutta viinitilan
nykyisen vetäjän, Rodolphe de Pins'in esivanhempien omistukseen se tuli vuonna 1766.
Viinitilan hoidossa Rodolphella on apuna hänen suomalainen puolisonsa Mari de Pins.
Kypsän hedelmäinen ja kukkea tuoksu. 
Kuiva, melko täyteläinen, runsas ja pehmeä suutuntuma. 
Château de Montfaucon Viogner 2020                       60                13

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

V a l k o v i i n i t



Three Finger Jack oli kultakuumeen alkuaikoina 1850-luvulla Kalifornian Lodissa 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.
Pullomalli on erittäin erottuva – vastaavan mallisia pulloja käytettiin Yhdysvalloissa
alkoholituottajien toimesta 1800-luvulla.
Kypsän hedelmäinen ja kukkea tuoksu. Kuiva, melko täyteläinen, runsas ja pehmeä
suutuntuma.
3 Finger Jack Old Vines Zinfandel, Yhdysvallat            60              13
                            
Château de Montfauconin tuhat vuotta vanha linna sijaitsee Montfauconin kylässä Rhône-
joen oikealla rannalla. Vinottain vastapäätä, joen vasemmalla rannalla, sijaitsee Châteauneuf-
du-Papen viinialue. 
Linna on ollut historiansa aikana eri omistajilla mutta viinitilan nykyisen vetäjän, Rodolphe
de Pins'in esivanhempien omistukseen se tuli vuonna 1766. Viinitilan hoidossa Rodolphella
on apuna mm. hänen suomalainen puolisonsa Mari de Pins. 
Avoin, hieman kehittynyt, kypsän marjaisa ja yrttinen tuoksu. Maku on keskitäyteläinen,
kypsän marjaisa, pehmeä ja tasapainoinen. Vegaaninen viini.
Château de Montfaucon Côtes du Rhône 2018, Ranska       60          13

Parajes del Vallen viinien takana on 28-vuotias Maria Jover joka tekee viinejä modernilla
otteella kunnioittaen vanhaa "Terraje" tapaa Jumillassa. . 
"Terraje" -perinteen mukaan viinintekijä vuokraa maanomistajan maita vuosittaista
korvausta vastaan ja sitoutuu kunnioittamaan alueen viininvalmistusperinteitä.
Raikas,marjaisa tuoksu jossa karhunvatukka ja mustikka dominoivat aromimaailmaa. Maussa
paljon samaa kuin tuoksussa, suuntäyttävä ensi tuntuma jättää raikkaan jälkimaun.
Parajes del Valle Monastrell Ecologico 2020, Espanja        55          12
                                                                                     
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.
Kunnianhimoisesti toimintojaan kehittävät Adamit yhdistävät suvun perinteet, esimerkiksi
käyttämisen yli 100-vuotta vanhoissa tammitynnyreissä, viininvalmistuksen moderneihin
tekniikoihin. 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

P u n a v i i n i t



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      50                         8/8
Valokki Hillaa, lakkaa, suomuurainta             68                        11/6
                                                          

PORTVIINI
Vuonna 1798 perustettu Dow’s oli ensimmäinen portviinituottaja, joka investoi 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

J ä l k i r u o k a v i i n i t

https://ainoawinery.com/


 
OLUET
Sandels III 0,33 l                                                  7
Kuninkaan Lohien Oma Olut  0,33 l                        8 
König Ludwig Porter 0,5 l                                      10,5
König Ludwig Weissbier 0,5 l                                 10,5

SIIDERIT JA LONKEROT
Sherwood Apple 0,275 l                                         7
Sherwood Pear 0,275 l                                           7
A Le Cog Gin Long Drink 0,33 l                             8

AVECIT

KONJAKIT                                             4 cl      
Monnet VS                                                          9
Monnet VSOP                                                     12 
Monnet XO                                                         25                                   
Renault Carte Noire                                             14
Remy Martin XO                                                 32

LIKÖÖRIT                                             4 cl
Amaretto                                                            7,5
Baileys                                                               7,5
Cointreau                                                           9,5
Lapponia Mustikka                                              7,5
Grand Marnier                                                    11,5
Limoncello                                                          7,5

CALVADOS & BRANDY
Pere Magloire VSOP                                            11
Torres 10                                                            8 

SNAPSIT
Koskenkorva                                                        7
Finlandia Vodka                                                 7,6
Marskin Ryyppy                                                 8,5
Aalborg Akvaviitti                                               8
Helsinki Tyrni-pontikka                                      10

M u u t  J u o m a t



Mustikkaa &Viljaa                                     9
Vodkaa, mustikkalikööriä ja sitruunaa

Negroni                                                   9,5
Giniä, Camparia ja Vermutti Rossoa

Dry Martini                                             9,5
Giniä ja kuivaa vermuttia

Tyrniä&Pontikkaa                                    12
Tyrnipontikkaa, inkivääriä ja limeä

Herukka Spritz                                        12
Mustaherukkaa ja punaviiniä

Kurkkua ja Minttua                                  9,5
Bacardia, tuorekurkkua, limeä ja minttua

Hilla Kir                                                 15
Lakkalikööriä ja samppanjaa

Kir                                                         12
Mustaherukkaa ja valkoviiniä
                 

ALKOHOLITTOMAT DRINKIT

Punaiset Marjat                                        7,5
Mansikkaa ja puolukkaa

Kurkkua ja Minttua                                  7,5 
Tuorekurkkua, minttua ja limeä

Omenaa&Inkivääriä                                   8,5
omenaa, inkivääriä, limeä ja minttua

D r i n k i t


