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hvor godtfolk er kommer godtfolk til

Restaurant & Cafe Nytorv
Drikkemenu

Velkomstdrink, vin, øl, sodavand, kaffe, cognac & spiritus
Vær hjerteligt velkomne hos

Charlotte & Dennis



Ved betaling med danske eller udenlandske kreditkort pålægges gebyr.
When paying with a Dansih or a foreign credit card there is an additional fee.

Vinen er produceret af 85% Cabernet Saugvignon druer. Vinen er skabt på baggrund 
af Chiles gamle traditioner for vinfremstilling tillige med landets fremragende natur skabte 
forhold.

Los Tilos Cabernet Sauvignon Kr. 299,-

Ch
ile

Tæt og mørk i farven. Saftig vin med duft af jordbær, blomme, chokolade, appelsinskal 
og lidt charmerende vanilje fra fadet. Smag er blid og dog ret fyldig i en frisk og potent stil 
med et forfriskende strejf af peber.

Zinfandel, Temptation, Alexander Valley VineyardsKr. 299,-

US
A

Smager som de store Grand Cru vine fra Bordeaux. Kun fremstillet 8 fade af denne super 
Cabernet Sauvignon. 18 måneder på små franske fade. ”Cape Doctor” er en vind, som 
kommer fra havet og giver kølige briser ind over markerne. Det er essentielt i varme om-
råder som Sydafrika. Mørk og tæt farve. Stor intens duft af krydderi og røde modne bær.

Cape Doctor, Journeys End, Stellenbosch Kr. 399,-

Sy
daf

rika

Coreto Tinto er lavet på druerne Tinta Roriz (20%),  Touriga Nacional (20%) Caste-
lao (20%) Caladoc (20%) Alicante Bouchet (15%) og Pinot Noir (5%). Flot rubinrød 
glansfuld farve i glasset. Duften meget aromatisk. Smagen er tør/halvtør, med en pæn 
fylde, god druesødme og meget afrundet eftersmag. En flot alsidig rødvin.

Coreto, Lissabon Kr. 275,-

Po
rtu

gal

Relativ mørk farve for en Pinot Noir. Intens næse med noter af hindbær, ribs og jordbær. 
Vinen er mild, blød og saftig og lidt i stil med en Côte de Beaune. En meget elegant og 
velafbalanceret Pinot Noir.

Pinot Noir, VdP, La Cour des Dames Kr. 299,-

Fr
ank

rig

Drueplanterne bearbejdes som på de helt store Cru Classé slotte, så udelukkende de bedste 
og modne druer sikres i den endelig blanding. 12 måneders lagring på franske egefade. 
Moden farve med anelse af lys orange kant. Duften er intens med moden frugt og lidt fad.

Ch. La Croix Chantecaille St Emillion Grand Cru Kr. 399,-

Fr
ank

rig
Farven er mørkerød og tæt. De klassiske aromaer af mørk chokolade, konfiterede kirse-
bær, lakrids, tobak og vanilje træder virkelig frem i duften. I smagen får man en solid 
portion frugtsødme og varme, men trods høj koncentration er vinen elegant og en stor 
nydelse at drikke.

Amarone, Tezza Kr. 499,-
Ita

lien

Vinen er produceret af 100% Sangiovese druer. 90% af vinen har været lagret i 24 måneder 
på franske egetræsfade. En utrolig elegant vin med intens dybrød farve samt en kompleks, 
frisk duft af blommer, kirsebær, solbær og hindbær, med et strejf af chokolade, tobak, 
vanilje og lakrids.

Banfi Brunello di Montalcino 2007 Kr. 599,-

Ita
lien

Vinen er hovedsageligt produceret af  Sangiovese druer (85-90%). Det er en elegant vin 
med intens rubinrød farve, delikat og kompleks duft af bl.a. kirsebær og blommer med et 
strejf af krydderier og læder, frisk og velafbalanceret frugtsmag samt en lang og behagelig 
eftersmag.

Banfi Chianti Classico D.O.C.G. Kr. 399,-

Ita
lien

Vinen er produceret af 70% Cabernet Sauvignon og 30% Sangiovese druer. Den har en 
flot intens rubinrød farve og en dejlig frisk duft af modne frugter og et strejf af krydderier. 
Det er en behagelig vin med en utrolig blød og frugtrig smag samt en god og lang finish

Banfi Col-di-Sasso Cabernet SauvignonKr. 89,- / 329,-

Ita
lien

Rødvin

Vinen er produceret af Sangiovese, Merlot og Cabernet Sauvignon druer. Det er en 
harmonisk rosévin med intens pink farve, frisk duft af bær, dejlig frugtrig, sprød og vel-
struktureret smag samt en blid og behagelig eftersmag.

Banfi Centine Rosé Kr. 89,- / 329,-

Ita
lien

Rosevin

Vinen er produceret af 100% Sauvignon Blanc druer. Vinen har en smuk farve med en 
kompleks duft af grapefrugt, nektariner og fersken samt en frisk og stimulerende krydret 
eftersmag.

Los Tilos Sauvignon Blanc Kr. 299,-

Ch
ile

100 pct. sauvignon blanc-vin fra unge stokke i Wairau marken i Marlborough. Her ar-
bejdes der fokuseret på at sikre frugten optimal modning gennem øget soldisponering - bl.a. 
fjernes overflødige vinblade fra planterne for at sikre varme til druerne. Klar strågylden 
farve med et let grønligt skær. Dufter markant af græs, stikkelsbær og citrusfrugt.

Sauvignon Blanc, SOHO Winery Kr. 299,-

Ne
w Z

eal
and

Vinen er fremstillet af 60 pct. semillon og 40 pct. chardonnay, som har lagret kortvarigt 
på ståltank. Derved opnås fuld frugtaroma og en elegant lethed. Farven er gylden og 
klar. Dufter eksotisk af grapefrugt, honning og hvide markblomster. Smagen har en 
charmerende frugtsødme og god friskhed.

Chardonnay / Semillon, Petit-Rozier Kr. 279,-

Sy
daf

rika

100% Riesling fra en af Tysklands bedste producenter, Thanisch. Vinen har en intens duft 
af hvide blomster og frugt. Smagen er meget mild, rig og sødmefuld.

Riesling Spätlese, Thanisch, Mosel Kr. 299,-

Ty
skla

nd

Vinen er fremstillet 100 pct. på druen sauvignon blanc fra marker vest for Loire floden 
Undergrunden her er kalksten, hvilket giver rene og sprøde vine. Gæringen og lagring-
sprocessen foregår udelukkende på rustfri ståltanke. Lys og klar vin med et svagt grønligt 
skær. Meget aromatisk i duften. Fortrinsvis lys frugt og citrus.

Sancerre, Langlois-Chateau Kr. 299,-

Fr
ank

rig

Vinen er produceret af 100% Chardonnay druer. Det er en flot hvidvin med en klar gylden 
farve, delikat og cremet duft med elegante noter af eksotiske frugter, frisk og sprød smag af 
citrusfrugter og friske hasselnødder samt en lang og behagelig eftersmag. 

J. Moureau Chablis Kr. 399,-

Fr
ank

rig

Vinen er produceret af 100% Chardonnay druer og har været lagret på egetræsfade 5-6 
måneder. Det er en elegant hvidvin med flot lys gul farve, intens frugtig duft med et strejf 
af krydret vanilje, delikat, fyldig, men samtidig blød frugtsmag samt en blid og behagelig 
eftersmag.

Banfi Fontanelle Chardonnay Kr. 399,-

Ita
lien

Vinen er produceret af 70% Chardonnay og 30% Pinot Grigio druer. Det er en vin med 
en flot gul grøn farve samt en elegant og harmonisk duft, frisk, fyldig og liflig frugtsmag 
samt en god balance mellem frugt og syre.

Banfi Le Rime Chardonnay Pinot GrigioKr. 89,- / 329,-

Ita
lien

Hvidvin
Aperol a la Charlotte Kr. 78,-
Martini . Campari . Campari Soda Kr. 80,- / 90,-
Kir . Kir Royal Kr. 80,- / 90,-
Cava Brut Kr. 80,- / 298,-
Brut Champagne Ayala Kr. 98,- / 498,-

Velkomstdrink
Restaurant & Cafe Nytorv Drikkemenu



Ved betaling med danske eller udenlandske kreditkort pålægges gebyr.
When paying with a Dansih or a foreign credit card there is an additional fee.

Castello Banfi, Italien, Belnero
Vinen er hovedsageligt produceret af Sangiovese tilsat 
en lille procentdel Cabernet Sauvignon og Merlot druer. 
Denne flotte rødvin har været lagret 14 måneder på franske 
egetræsfade. Det er en utrolig flot vin med intens dybrød 
farve og delikat duft af krydderier, tobak og kaffe samt noter 
af brombær marmelade, fyldig, men samtidig blød og be-
hagelig frugtsmag med et strejf af vanilje, et velafbalanceret 
tanninindhold samt en lang og harmonisk eftersmag.

Kr. 399.-

Nytorvs Grand Marnier kaffe
Mexicansk Økologisk Fairtrade Kaffe

Serveret med 2 cl Grand Marnier,
Pudder sukker, Pisket fløde & 

Et sugerør
Kr. 78,-

Jack Daniels Kr. 58,-
Eldorado 12 år . 21 år Kr. 58,- / 68,-
Singlemalt Whiskey Oban . Lagavulin Kr. 68,-
Akvavit Kr. 40,- / 1050,-
Bitter Kr. 40,-
Hedvin Kr. 68,-
Spiritus Kr. 52,-

Spiritus

Nederburg Noble Late Harvest Kr. 48,-
Taylors 10 Port Kr. 58,-
Taylors Late Bottled Vintage 2007 Kr. 48,-

Dessertvin
Braastad X.O. Kr. 78,-
Courvoisier X.O. Kr. 78,-

Courvoisier V.S. Kr. 48,-
Courvoisier V.S.O.P. Kr. 58,-

Martell Cordon Bleu Kr. 78,-
Martell V.S.O.P. Kr. 58,-
Martell V.S. Kr. 48,-

Cognac

Likør
Grand Marnier, Benedictine, Cointreau, Kahlua, Drambuie, 
Bailey, Calvados, Amaretto, Pirat Solbær & Heering Cherry

Kr. 48,-
Banfi Grappa Kr. 58,-
Irish Coffee . French Coffee Kr. 78,-

Kaffe & Likør
Mælk Kr. 28,-

Sodavand    (Postevand med isterning / tap water 10,-)
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Lemon, Tonic, Ap-
pelsin Juice,Æble Juice, Dansk vand & Dansk vand med citrus

Kr. 44,-
Jacobsen flere varianter /Sommersby Kr. 70,-
Tuborg Almindelig / Classic / Super Light Kr. 48,-
Carlsberg Elefantøl / Porter Kr. 52,-
Tuborg Guldøl Juleøl fadøl 25 cl / 40 cl Kr. 56,- / 86,-
Carlsberg fadøl 1883 25 cl / 40 cl Kr. 54,- / 84,-
Carlsberg fadøl 25 cl / 40 cl Kr. 48,- / 78,-

Øl & Sodavand
Restaurant & Cafe Nytorv Drikkemenu



Nytorv Anno 1966


