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Aperitiiviksi 12 cl/4 cl 
 
Lasillinen talon kuohuvaa 6 e 
Lasillinen talon shamppanjaa 14 e 
Alkoholiton kuohu   6 e 
Raparperi Aperol  9 e 
Gin Tonic  
Poli Marconi 46   10 e   
Moscow Mule   9 e 
Moscow Mule Mocktail 0,0% 8 e 
  

Laseittain  
 

Valko- ja roséviinit 12 cl 
Luigi Bosca La Linda chardonnay          7,50 e 
Schloss Vollrads riesling       7,50 e 
Sartori Marani              6,50 e 
Minute M Rosé            8 e  

 

 

Punaviinit 12 cl/ 16 cl 

Montes Malbec              8,50 e  11,30 e 
Errázuriz Estate Series  
Carmenere    7,50 e 10 e  
19 Crimes Red Blend  7,50 e 10 e  
Sangre de Toro   6,90 e 9,20 e 
Amarone Ettore                         14,50 e 19,30 e 
Faustino I   12 e 16 e 

 

kuohuvat 0,75 l 
Espanja 

Sumarroca Brut Reserva   32 e  

(Macabeo 27 %, Parellada 42 %, Xarel-lo 24%, 
Chardonnay 7%) 
 

Sumarroca Núria Claverol  68 e 

(Parellada, Xarel-lo, Chardonnay) 
Núria Claverol on Sumarocan Cava-
tuotannon lippulaiva. Viini pullote-
taan tyylikkääseen kreikkalaista am-
foraa muistuttavaan pulloon. Rypä-
leet ovat kasvaneet 50 vuotta van-
hassa Peretes-viinitarhassa joka si-
jaitsee Santa Creu-alueella.  

 

 

 



Italia 

Verrocchio Spumante Brut  32 e  
12 cl     6 e 
(Trebbiano)  
 
Barone Pizzini Bagnadore Franciacorta DOCG  
Pas Dosè Riserva 2009 (Barone Pizzini)     80 e 
(Chardonnay 50%, Pinot Noir 50%) 
 
Rocca dei Forti Prosecco Rosé Brut 32 e 
D.O.C. Prosecco Rosé Togni 
(Glera 90%, Pinot nero 10%) 
Upea aperitiivi ja onnittelumalja, ihana tapasten ja 
broilerin sekä merenelävien pariin. 
 

Suomi 

Alkoholiton  
Lehtikuohu    32 e 
Kuusenkerkkäkuohu  32 e  
Lasillinen 12 cl Kuusenkerkkäkuohua 6 e 

 
Fresita piccolo   9 e 
 

Samppanjat 

Talon samppanja 
Taittinger Réserve Champagne Brut        14 e 
   0,75 l    84 e  
 
Pol Roger Brut Réserve shamppanja        
0,75 l      94 e 
Pol Roger perusti samppanjatalonsa vuonna 
1849. Talo on tunnetuista samppanjataloista pie-
nimpiä, sekä yksi harvoista perheyrityksenä syn-
tyneistä.  
 
“Makuni on yksinkertainen 

 – tyydyn helposti parhaaseen” 
 

Sir Winston Churchil 
 

 

Hieman makeamman  
samppanjan nauttijoille 

 
Pol Roger Rich Demi-Sec  90 e 
(Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay) 
Makeudesta huolimatta raikas ja puhdaspiirtei-
nen samppanja. 

Vuosikertasamppanjat 

Pol Roger Brut Vintage 2004  138 e 
(Chardonnay 40 %, Pinot Noir 60 %)  
Kullankeltainen, pienet kuplat, kestävä mousse. 
Tuoksu on runsas, moniulotteinen ja hieman ke-
hittynyt. Siitä löytyy kypsiä hedelmiä, punaista 
omenaa, voita, paahdettua briossia ja hieman 
kahvia. 

Pol Roger 
Cuvée Sir Winston Churchill  194 e 
(Chardonnay, Pinot Noir) 
Varsinainen rypälesekoitus on tarkoin varjeltu 
perhesalaisuus, mutta Churchillin lausahdus “Ma-
kuni on yksinkertainen, tyydyn helposti parhaa-
seen” kertonee kaiken.  
Kullankeltainen, pienet kuplat, kestävä mousse. 
Tuoksu on kukkea (pionia ja ruusua), hedelmäi-
nen (kuivuttaja aprikooseja, viikunoita) ja siitä 
löytyy myös karamellia, paahdettuja manteleita 
ja vaniljaa. Samppanja on kuiva, täyteläinen, hie-
nostuneen hapokas ja maultaan runsas. 

Rosé- ja valkoviinit 0,75l 

Olén viini Schloss Vollrads  
(Riesling) 
Saksa, Rheingau     42 e 
12 cl     7,50 e 
16 cl     10 e 
Viini on väriltään vaalean keltainen hieman 
vihertävä. Tuoksu on melko runsas ja raikas. Siitä 
voi aistia muun muassa omenaa, persikkaa ja 
greippiä. Maku on kuiva, miellyttävän 
hedelmäinen, mineraalinen ja raikkaan hapokas. 
Pitkä jälkimaku.  
 

 



Ranska 

Château Minuty M Rosé   41,50 e 
12 cl     8 e 
16 cl     10,70 e 
Provence, AC Côtes de Provence 
(Cinsault, Grenache, Syrah) 
Väri on hyvin vaalea rosee. Tuoksu on herkkä, 
josta on havaittavissa appelsiinin kuorta ja puna-
herukan aromeja. Elegantti maku, jossa on vadel-
maa, mineraalisuutta ja valloittavaa tuoreutta. 
Rypäleet on tarkkaan valittu parhailta Côtes de 
Provence -viinitarhoilta. Minuty M Rosé valmiste-
taan perinteisellä menetelmällä "direct press", 
jossa puristuksen jälkeen mehu erotellaan huolel-
lisesti kuorista ja muusta aineksesta. Näin rosee-
viini saa ihanan vaalean sävynsä. Käyminen ta-
pahtuu matalassa lämpötilassa. 
 
Chablis Vaudon       51 e 
Vegaaninen 
Kuiva ja helposti lähestyttävä. Vaalean kultainen 
väri. Tuoksussa sitrusta ja vihreitä yrttejä. 
Miellyttävä pitkä jälkimaku. 
Kalojen, broilerin ja rapujen seuralainen. 
 

Espanja 

Alkoholiton 
Torres  Natureo 0,0 %, 0,375 l  9,50 e 

Atlantis Albariño   45,60 e 
DO Rias Baixas 
Upea viini kuhalle, ravuille, mustekalalle, pael-
lalle. 

 

Argentiina 

Luigi Bosca La Linda Chardonnay unoaked 39 e 
12 cl     7,50 e 
16 cl     10 e 
Väriltään kirkkaan keltainen kultaisilla ja 
vihertävillä häivähdyksillä. Mausta erottuu 
voimakasta omenaa ja päärynää. Aromit ovat 
hyvässä tasapainossa, ja koostumukseltaan viini 
on roteva ja vaikuttava samalla olemalla 
kuitenkin herkullisen raikas. Täyteläinen 
valkoviini, josta löytyy luonnetta, loppuu 
mukavaan ja pitkään jälkimakuun. Tämä 
tammeton Chardonnay on nimensä mukaisesti 
kaunis.  

Rypäleet viilennetään paineilmapuristusta varten, 
joka kestää 4 tuntia. Puristemehua dekantoidaan 
24:stä 48:aan tuntia, jonka jälkeen 
alkoholikäyminen tapahtuu 15°C:ssa. Viini 
suodatetaan kevyesti ennen pullotusta. 

 

Italia 
La Rocca    59 e 
Veneto, Soave Classico DOC 
(Garganega) 
Väriltään voimakkaan keltainen, joka on hieman 
kultaan taittava. Luonnollinen viini, jossa on ek-
soottisia hedelmiä ja pähkinöitä tuoksussa. Peh-
meä, pysyvä ja hieman mausteinen maku. 
 
La Rocca -viinitarha sijaitsee Monte Rocchettan 
mäellä, aivan Scaliageri-perheen rakentaman kes-
kiaikaisen linnan alapuolella Soaven kaupungissa. 
Tämän viinitarhan mikroilmasto tuottaa viinejä, 
joilla on ainutlaatuinen tuoksu ja persoonallinen 
maku. Rypäleet poimitaan hyvin kypsinä, mikä an-
taa viinille loistavaa monivivahteisuutta ja aromik-
kaita piirteitä. 
 
Sartori Marani Appassimento   38 e 
Veneto 
(Garganega)  
12 cl     6,50 e 
16 cl     9,70 e 
Runsas, lähes eksoottisen hedelmäinen tuoksu 
josta voi erottaa muun muassa hunajamelonia, 
makeaa persikkaa, aprikoosia ja ananasta. Varsin 
runsas maku toistaa tuoksun leveät aromit. Siinä 
on lisäksi makeaa mausteisuutta, hunajaa ja 
kukkaista parfyymisyyttä. Lähes pureksittava, 
trooppisen hedelmäinen maku saa ryhdin lähes 
hillotun sitruksisesta hapokkuudesta. Viini jättää 
pitkään maistuvan, lähes öljyisen 
jälkivaikutelman. 
Suosittelemme  possulle ja broilerille. 
 
 

 



Punaviinit 0,75l 
Espanja 
Faustino V Reserva   46 e 
Bodegas Faustino, DOCa Rioja 
(Tempranillo, graciano, mazuelo) 
Keskitäyteläinen melko tanniininen viini pihville, 
lampaalle ja juustoille.  
 
Faustino I Gran Reserva  69,50 e 
12 cl     12 e 
16 cl     16 e 
 
Bodegas Faustino, DOCa Rioja 
(Tempranillo, graciano, mazuelo) 
Hienostunut ja täyteläisen upea viini pihvien seu-
ralaiseksi. Soveltuu myös todella hyvin juustojen 
kanssa nautittavaksi.  
 

Matsu-trilogia 

(100 % Tinta de Toro “Tempranillo”) 

Biodynaamisesti viljeltyjä. 

El Picaro “Vintiö”   39 e 
Runsaan hedelmäinen ja miellyttävän pehmeä. 
Viiniä on kypsytetty kuusi viikkoa ranskalaisessa 
tammessa. El Picaro on luonteeltaan kuin nuori 
mies; voimakas, häpeilemätön ja päättäväinen! 

 
El Recio ”Kovanaama”  46 e 
Pehmeän täyteläinen, täynnä tummaa hedelmää, 
suklaata, vaniljaa. Upea mineraalisuus ja tasa-
paino ovat omaa luokkaansa. Viiniä on kypsytetty 
14 kuukautta ranskalaisessa tammessa. 

 
 
 
El Viejo ”Vanhus”   72 e 

Matsu-trilogian arvokas vanhus. Upea esimerkki 
siitä, mihin Toron alueen viinit voivat parhaillaan 
yltää. Kypsytetty yli 16 kuukautta ranskalaisessa 
tammessa. El Viejon tuotanto on hyvin rajallinen. 
Väri on rubiininpunainen, tuoksussa tummaa suk-
laata ja tuoretta tupakkaa. Moniulotteinen viini. 
Täyteläinen, runsaan hedelmäinen ja tasapainoi-
nen, jälkimaussa ihana mausteisuus, nahka. 
 
Campillo Gran Reserva   79 e 
Rioja Alavesa, D.O.Ca Rioja 
(Tempranillo, mazuelo) 
 
Kirsikanpunainen väri, jota reunustaa punaruskea 
sävy. Tuoksussa kypsää hedelmää sekä vanijaisia 
ja lakritsisia vivahteita. Avoin, täyteläinen ja 
pyöreä rakenne. Pitkä jälkimaku. 
Viiniä kypsytetään ranskalaisessa Allier-
tammitynnyrissä vähintään 30 kuukautta. Sopii 
erinomaisesti punaisen lihan seuralaiseksi. 
 
Bodegas Campillo on Grupo Faustinon vuonna 
1990 perustama viinitila, joka syntyi unelmasta 
luoda viinitarhojen ympäröimä viinitalo 
ranskalaiseen Château-tyyliin. Viisikerroksinen 
viinitalo on kaunis arkkitehtoninen luomus, jossa 
on upeat puitteet viininvalmistukseen ja 
kypsytykseen. Bodegas Campillolla on 50 
hehtaaria viinitarhoja Rioja Alavesan sydämessä, 
Laguardian kylässä. Viinitilan tietotaito ja rakkaus 
viininvalmistukseen välittyy heidän viineistään, 
joissa yhdistyy perinteisyys ja innovaatio. 
 
Torres Natureo 0,0 % 0,375 l  9,50 e 
 
Torres Sangre de Toro   34 e 
12 cl     6,90 e 
16 cl     9,20 e 
DO Catalunya 
(Garnacha, carinena) 
Perinteinen, runsas välimerellinen viini maustei-
sille liharuoille. 
 
Torres Mas La Plana   102 e 
Miguel Torres, DO Penedès 
(Cabernet sauvignon 100 %) 
Erittäin täyteläinen ja tanniininen, lämmin, pitkä.  
 

 

Argentiina 



 
Luigi Bosca Cabernet Sauvignon  39 e  
Runsas ja herkullisen hedelmäinen, 
tyylikäs, tamminen ja paahteinen pihviviini.  
 
Luigi Bosca Malbec                49 e 
 

Libanon 

Château Ksara    54 e 
Bekaan laakso 
(Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 30%, Petit Ver-
dot 10%)  
Kauniin rubiininpunainen väri. Hedelmäisessä 
tuoksussa vadelmaa, mustaherukkaa ja hieman 
vaniljaa. Voimakas ja pitkä maku on tasapainoi-
nen sametinpehmeillä tanniineilla. Nahkainen ja 
mausteinen aromimaailma. Monivivahteinen ja 
rikas maku. Ihastuttava lampaalle ja härälle. 
Viinin on hyvä antaa ilmaantua, joten ehtii hyvin 
nauttimaan alkupaloista. 
 
Château Ksaran viininvalmistuksen taidonnäyte, 
josta löytyy monimuotoisuutta ja luonnetta koke-
neemmallekkin viinin ystävälle. Tammikypsytetty 
12 kuukautta.  
 
Château Ksara Reserve du Couvent 54 e 
(Syrah, Cabernet Franc, Cabernet sauvignon) 
Täyteläinen, tanniininen, karhunvatukkainen, 
mustaherukkainen, kevyen kirsikkainen, musta-
pippurinen, paahteinen, hennon oliivinen 
 
Château Ksara perustettiin vuonna 1857, kun 
ryhmä Jesuiitteja aloitti viininviljelyn uskonnolli-
siin tarkoituksiin. Tila on Libanonin vanhin ja si-
jaitsee Bekaan laaksossa, noin 30 kilometriä Bei-
rutista koilliseen. Bekaan laakson ilmasto antaa 
suotuisat olosuhteet eri rypäleiden viljelylle, 
minkä vuoksi tilan yli 500 hehtaarin viljelmillä 
kasvaakin lukuisia eri lajikkeita Cinsaultista Caber-
net Sauvignon. Kaikki Château Ksaran viinit kypsy-
tetään vanhoissa kalkkikivikellareissa, jotka Jesuii-
tat rakensivat ensimmäisen maailmansodan ai-
kana suojautukseen sodalta.  
 

 

Chile 

Errázuriz Estate Series Carmenere 42 e  

Valle de Aconcagua, Viña Errázuriz 
(Carmenére, Syrah ja Petite Syrah) 
12 cl     7,50 e 
16 cl     10 e 
Tuoksusta on erotettavissa pippuria ja hieman ma-
keita hedelmiä kuten viikunaa ja karpaloa, myös 
paahteisuutta ja neilikkaista mausteisuutta 
Täyteläinen, mehevä ja tumma. Aromeissa hillo-
maista viikunaa, boysenmarjaa ja pippuria. Not-
keat tanniinit ja miellyttävä jälkimaku. Makeahko 
viini.  
 
Montes Alpha Syrah  46 e 
(Syrah, Cabernet Sauvignon, Viognier) 
Chile, Colchagua Valley, Viña Montes 
Erittäin täyteläinen, karpaloinen, mausteinen, 
tamminen.  
 
Montes Reserva Malbec 46 e 
12 cl    8,50 e 
16 cl    11,30 e 
Maussa hieman paahteisuutta, suklaata, hilloa ja 
vaniljaa. Sileän täyteläinen maku, hyvä pysyvyys 
ja ihanat vivahteet. 

  

Italia 

Castelgiocondo Brunello  79 e 
Toscana, Brunello di Montalcino DOCG 
(Sangiovese) 
 
Rubiininpunainen väri. Tuoksussa on erilaisia pu-
naisia hedelmiä, kuten vadelmaa, mustaherukkaa 
ja hiukan mustikkaa. Pitkä kypsytys tuo makuun 
mausteisuutta ja nahkaisuutta. Maku on elegantti 
ja tasapainoinen, tyylikkäillä tanniineilla. Miellyt-
tävän maukas vaikutelma jälkimaussa. 
 
Castelgiocondon ainutlaatuinen sijainti Montal-
cinossa tarjoaa tälle Brunellolle lukemattomia vi-
vahteita. Viini antaa monipuolisen kokemuksen, 
joka kehittyy ajan myötä ja tutkimaan ja maista-
maan uudestaan ja uudestaan. Rypäleet poimi-
taan käsin ja käyminen tapahtuu ruostumatto-
massa terästankissa. Kypsyy tammessa jopa viisi 
vuotta, jonka jälkeen vielä pullossa muutaman 
kuukauden. 
Frescobaldin suku on tuottanut viiniä 1300-lu-
vulta lähtien. Suvulla on omistuksessa yhdeksän 
viinitilaa, joista tunnetuimpia ovat Pomino, 
Nipozzano ja Poggio a Rèmole. Lisäksi heillä on 



hallinnassa Castelgiocondon viinitila Montal-
cinossa. Viinitila on ollut aina perheomisteinen 
jopa kolmenkymmenen sukupolven jälkeen. Fres-
cobaldin viiniperheen visiona on olla hienoin 
mahdollinen esimerkki Toscanan alueen viinin-
tuotannosta. Perhe on ylpeä pitkästä historias-
taan, mutta haluaa myös kantaa historian tuomat 
velvollisuudet. Alueen maaperästä on pidettävä 
huolta kestävällä tavalla ja tilan viinien on tuo-
tava esiin Toscanan rypäleiden rikkaus. Tästä 
syystä Frescobaldin tiloilla tuotetaan monipuoli-
sia viinejä hienostuneeseen makuun. 
 
Ornellaia Le Volte 2017   55,60 e 
Toscana, IGT Toscana 
(Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese) 
 
Syvän rubiininpunainen väri. Tuoksussa raikkaita 
ja tuoreita hedelmiä. Maku jatkaa tuoksun lin-
jassa, mutta lisänä on ihanteellisen runsas ra-
kenne silkkisen sileillä tanniineilla. Erinomainen 
härän ja lampaan kanssa nautittavaksi. 
 
Vuosi 2017 jää historiaan yhtenä kuumimpina ja 
kuivimpina kesinä. Loppukesän aikana viimein 
saapuneet sateet antoivat erinomaiset olosuh-
teet myöhemmin kypsyville rypäleille. Eri lajik-
keet käyvät erikseen, jotta niiden luonteenpiir-
teet säilyvät koskemattomina. Alkoholikäyminen 
seuraa malolaktisen käymisen jälkeen ruostumat-
tomassa terästankissa. Osa viinistä kypsyy Ornel-
laian vanhoissa tynnyreissä ja osa sementtiasti-
oissa 10 kuukauden ajan.  
 
Vuonna 1981 markiisi Lodovico Antinori perusti 
Ornellaia -viintilan Toscanan Bolgheriin. Markiisi 
halusi luoda uuden huipputilan, jonka viinit hei-
jastavat alueen maaperää ja vaurasta historiaa. 
Bolgherin alue oli tuohon aikaan pitkälti jouto-
maata, missä viljeltiin lähes pelkästään oliiveja ja 
kasviksia. Lodovico uskoi alueen ainutlaatuisuu-
teen ja siihen, ettei alueen valtarypäle Sagvionese 
ole paras viljeltävä lajike alueella. Hän istutti tilal-
leen Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc- ja 
Merlot -köynnöksiä, jotka soveltuvat tilan uniik-
kiin terroiriin. Vuonna 2001 tilan unelma toteutui 
ja arvostettu Wine Spectator valitsi Ornellaia 
1998:n maailman parhaaksi viiniksi. Nykyisin tilan 
omistaa Frescobaldi ja tämän myötä viinitekijänä 
toimii Axel Heinz. 
 
Caparzo Rosso Toscana   41 e 

(Sangiovese) 
 
Vigneti de Ettore Amarone                  79,50 e 
12 cl     14,50 e 
16 cl     19,30 e 
(Corvina 50%, Corvinone 30%, Croatina 5%, 
Rondinella 10%, Oseleta 5% 
 
Vigneti de Ettore Arsi   59,40 e 
(Corvina 30%, Corvinone 30%, Croatina 30%, 
Pelara 10%) 
 
Vigneti de Ettore Arsi Magnum  1,5 l  116,60 e 

 

Ranska 

Miksi tyytyä pienempään? 
Château Maucoil  
Châteauneuf-du-Pape Magnum  1,5 l          85 e  
 
Château Pey la Tour Rèserve   48 e 
Syvän punainen väri. Tuoksussa kirsikkaa, kypsiä 
hedelmiä, mausteita. Täydellinen silkkinen 
punaviini intensiivisellä rakenteella. 
Kestävä jälkimaku. Tammea, kypsytetty 12 – 14 
kk tammessa. Täydellinen viini pihvin, 
grillivartaan tai maksan seuraan. 
 
M. Chapoutier Cote-Rotie Les Becasses 2015 72 e 
Chateau Le Garde Pessac Leognan 2011 72 e 
Chateu Castres 2014   59 e 
Mas de Daumas Gassac Rouge 2017 72 e 
Vignobles Brumont Chateau Montus 2015 67 e 

 

Australia 
 
19 Crimes Red Blend    36 e  
12 cl     7,50 e 
16 cl     10 e 
Keskitäyteläinen, keskitanniininen, aromikas, 
marjainen, vaniljainen. Jäännössokeria sisältävä, 
helposti lähestyttävä punaviini vaikkapa vain 
seurusteluun. Maussa voi aistia kypsää punaista 
tummaa marjaa kuin myös hentoa vaniljaisuutta. 
Suutuntuma on pyöreä ja rikas, ja viinin 
jälkimaussa on havaittavissa hienoisia suklaan 
aromeja ja seetrin mausteisuutta.  



19 Crimes on ollut yksi menestyneimmistä 
viinilanseerauksista maailmalla: se valittiin 
USA:ssa vuoden viinibrändiksi 2017. 

19 Crimes Red Blend –viinin etiketissä oleva John 
O´Reilly oli irlantilaissyntyinen runoilija, joka 
pidätettiin kapinan lietsomisesta vuonna 1866. 
Hänet tuomittiin 20 vuoden orjuuteen Australian 
Bunburyssä sijaitsevaan rangaistussiirtokuntaan, 
jossa O´Reilly ajautui romanttiseen suhteeseen 
poliisikonstaapelin tyttären kanssa. Siitäkin 
huolimatta, että suhde päättyi huonosti, Johnin 
kohtalona ei ollut viettää elämäänsä yhdessä 
paikassa. Hän teki vankina ollessaan sopimuksen 
katolisen papin kanssa, joka auttoi Johnia 
uskaliaan pakosuunnitelman kanssa. John Boyle 
O´Reilly ilmentääkin mitä parhaimmalla tavalla 
Australian historiaa ja siten 19 Crimes –viiniä 
hänen luovuutensa ja romanttisen 
seikkailunhalunsa ansiosta. 

saksa 

Mathias Gaul Steinrassel                 76 e 
(Pinot noir) 
 

  

 

 

 

 

Oluet 

Espanja 

San Miguel IV 0,33 l 5,4 %  6,80 e 

Oljenkeltainen, keskitäyteläinen, keskinkertaisesti 
humaloitu, maltainen lager. 

Alkoholiton  0,0 %   4,50 e 

Daura Damm Gluteeniton 5,4 % 5,50 e 

 

 

Balaten oluet 

 

Balaten tuotteita löytyy Espanjan hienostoravin-
toloista (mukaan lukien useita Michelin-ravinto-
loita) sekä hyvin varusteltujen tavaratalojen gour-
met-osastoilta.  

Balate valmistaa korkealuokkaisia, gastronomisia 
käsityöläisoluita Kataloniassa, Vilassar de Mar -ni-
misessä pienessä merenrantakaupungissa. Balate 
luottaa korkeaan laatuun ja luonnonmukaisuu-
teen. Niinpä sen tuotteita ei ole pastörisoitu, niitä 
ei uudelleen käytetä pulloissa eikä niihin lisätä so-
keria. 

Balate tarkoittaa kivestä tehtyä kanaalia, jota pit-
kin kasteluvesi virtaa pelloille. Nimensä yritys on 
valinnut perustajaperheen, Familia Rodríguez 
Garcían, sukujuurien mukaan. Perhe on nimittäin 
peräisin Andalucían Granadasta, jossa ”balate”-
sanaa käytettiin yleisesti maanviljelyksessä. Kun-
nianosoitus vedelle, mikä on luonnollisesti yksi 
oluen valmistuksen merkittävimpiä raaka-aineita, 
jatkuu tuotteiden nimeämisessä. Balaten oluet on 
nimetty jokien mukaan: Ter (joki Kataloniassa, 
mikä saa alkunsa Pyreneiden vuoriston läntisessä 
osassa) ja Nil (Egyptin Niili).  

Balate Nil Amber lager, 4,5 %   8,20 e 

Kullan ja kuparinhohteinen.  Suutuntuma on ke-
vyt, pyöreä ja tasapainoisen katkero.  
Nil sopii seurusteluun ja niin sanotuksi yleis-
olueksi. Aivan erityisen hyvin se sopii vaalean li-
han ja salaattien kumppaniksi.  
 
Balate Darro, Brown ale 6%  8,20 e 

Suosittelemme mausteisille ruoille sekä suklaaka-

kulle. 

Balate Ter Vehnäolut 4,8 %  8,20 e 

Kevyt, pehmeän hedelmäinen ja raikas. Jälki-

maussa miellyttävää katkeruutta. Helposti lähes-

tyttävä ja raikas! Erinomainen kuhan ja äyriäisten 

kanssa.  

Suomi 

Karhu III 0,33 l 4,6 %   5,50 e 



Paikallisen pienpanimo Hopan oluet  7,80 e 

Siiderit ja lonkerot 

Happy Joe    6 e 

Crowmoor extra dry apple  8 e 

Hartwall Original Long Drink 0,33 l 8 e 

Drinkit (kysy alkoholimäärät tarjoilijalta) 

Talon oma Sangria  
kannullinen    24,50 e 
½ kannu    13 e 
 
Aperol Spritz  
lasillinen    9 e 
 
Green Spritz P31   
Kannullinen     30 e 
lasillinen     9 e 
  
Gin Tonic  
4 cl Bombay    10 e 
4 cl Napue    12,50 e 
4 cl Poli Marconi 46   10 e 
4 cl Cordons dry   8,50 e 
 
Dry Martini    9 e  
Negroni     9 e 
Lemon Pie    9 e 
Raparperi Aperol   9 e 
Moscow Mule    9 e 
Moscow Mule Mocktail  0,0%  8 e  
White Lady    9 e 
Mustaryssä    8 e 
Kir Royal    10 e 
Tyrnikuohu    10 e 
Tom Collins    10 e 
Pulkka      9 e 
Martini Bianco    8 e 
Americano    8 e 

 

 

 

 

 

Snapsit 4 cl 
Gammel Opland akvavit   8 e 
Helsinki  Akvavit   9 e 

Koskenkorva    6 e 
Marskin ryyppy    8 e 
Kuusenkerkkävodka   8  e 
Vodka     6 e 
Russian Standart vodka   8,80 e 
Russian Standart vodka Imperia  10,90 e 
Minttu     7 e 
Po´di Poli Morbida grappa  9,50 e 
Salmiakkikossu    7 e 
Jägermeister    7 e 

 

Brandyt 4 cl 

Torres 10    8,50 e 

Torres 20    11,90 e 

Veterano    7 e 

Carlos I     10,60 e 

Konjakit 4 cl 

Tähdetön Jaloviina ”Vääpeli”  8,50 e 

Jaloviina Tähdetön oli myynnissä edellisen kerran 
vuosina 1944-1947. Nyt saatavilla rajoitettu erä. 

Sotavuosina alkanut pula-aika koetteli suomalai-
sia kaikilla rintamilla vuosien ajan. Konjakin sään-
nöstelyn vuoksi tähtikylkien rinnalle saapui täh-
detön Jaloviina. Konjakkia siinä oli vain väriksi. 
Luonteeltaan jalo ja olemukseltaan karski Vääpeli 
toi lämpöä pula-ajan karuihin oloihin, mutta ka-
tosi sittemmin jalojuomien joukosta. 

Kolmen tähden Jaloviina  8,50 e 

Hennessy  VS    9,90 e 

Hennessy VSOP    12,90 e 

Hennessy XO    23,50 e 

Hennessy Paradis 4 cl   87 e 
2 cl     43,50 e 

Renault Carte Noire extra  12,20 e 

Martell Cordon Bleu   19,60 e 



Rommit 4 cl 

Mulata 15 y    10,20 e 

Plantation 20th XO   9 e 

 

Calvadokset 4 cl 

Boulard Calvados Pays d´ Auge  10 e 

Christian Drouin  
Coeur de Lion Vintage 1995  19,20 e 

Tuplatislattu calvados, joka on kypsynyt perintei-
sissä Calvados-tammitynnyreissä sekä entisissä 
portviinitynnyreissä, on punaiseen taittavan meri-
pihkan värinen. Hedelmäinen ja hyvin tasapainoi-
nen maku on rikas, täyteläinen ja rusinainen, vi-
vahtaen omenan ja toffeen aromeja. 

Viskit 4 cl 

Suomi 
Teerenpeli     19,10 e 

Irlanti 
Jameson     8,50 e 

Skotlanti 
Ballantines    7,50 e 
Ballantines Hard Fired     9,90 e 
The Macallan Rare Cask Single Malt  
2 cl  14,75 e   4 cl  29,50 e 
Ardbeg 10 y    11,90 e 
Highland Park The Dark  2 cl 21 e 
Higland Park Ice Edition  2 cl  21,50 e 
Higland Park Fire Edition  2 cl  21,50 e 
 

 

 

 

Highland Park Valhalla Collection 
 
Highland Park Loki 15 y 48,7 % 2 cl 30,45 e 
Viskin muotoaan muuttavat ominaisuudet tulee 
esiin maussa: vahamainen koostumus muuttuu sa-
vuisuudeksi, jota ei huomaa tuoksussa. Kaikki ei 
ole sitä mitä vaikuttaa! Savu mietonee ja lakritsi 
sekä mausteinen omena nousevat esiin. Sitruuna 
ja greippi viimeistelevät maun. Lisää tilkka vettä, ja 
viipyilevät, sulatetun tumman suklaan maut pal-
jastuvat ja jättävät pehmeän savuisen vaikutel-
man. Loki jättää jälkeensä paahdettua neilikkaa, 
savuisuutta ja pehmeää vaniljaa. Loki on arvoitus 
ja todellakin jumalainen viski. 
 
Highland Park Freya 15 y 51,2 % 2 cl 31 e 
Tämän viskin sydän loistaa jalokivenä, jota ympä-
röi tuoksuva turve. Appelsiinin kuori, kermatoffee 
ja ruusunlehdet tuovat makeutta yhdessä appelsii-
ninkukkien ja inkiväärin kanssa. Vallaton karamelli, 
sitruunaruoho ja trooppiset hedelmät verhoutu-
vat hellävaroin turpeen savuun. Viipyvä mauste ja 
pehmeä turvesavu kietoutuvat yhteen pehmeiden 
hedelmien, paahdetun kookoksen ja vaalean puu-
hiilen kanssa tuoden pyöreää syvyyttä, jonka ansi-
osta viski kohoaa pilviin.  
 
Highland Park ODIN 16 y 55,8 % 2 cl 34,25 e 
Valtaisan laaja makupaletti kuvastaa jumalan 
luonteen monipuolisuutta. Turpeisuuden eri tasot 
kuvaavat tuhansien vuosien takaista viisautta. 
Täyteläiset, hiiltyneen saksanpähkinän aromit yh-
distyvät intensiiviseen tammisuuteen. Hienovarai-
nen makeus kulkee mukana koko makumatkan, 
ammentaen hyvin maustettujen sherry-viinien sä-
vyjä. 
 

Vuonna 1798 Orkneyn saarelle perustettu High-
land Parkin tislaamo on yksi syrjäisimmistä tislaa-
moista maailmassa. Yli 200 vuotta toiminnassa ol-
lut tislaamo yhdistää vanhat perinteet ja käsityön 
tuottaakseen maailman parasta viskiä. 



Sherryt 8 cl 

Bristol Cream    8,50 e 

Liköörit 4 cl 

Limoncello    7 e 
Bayleys     7 e 
Amaretto    7 e 
Raparperilikööri   7 e 
Tyrnilikööri    7 e 
Banaanilikööri    7 e 
Kahlua     7 e 
Cassis     7 e 
Galliano    7 e 
Licor 43     7 e 
Lakkalikööri    7 e 
Passoa     7 e 
Cointreau    8,90 e 
Xanté     8,90 e 
 

Jälkiruokaviinit 

italia  
Recioto della Valpolicella Classico DOCG  Farina 
0,5 l     57,50 e 
8 cl     10 e 
Farina (Corvina, Rondinella, Molinara) 
Makea, täyteläinen, samettisen pehmeä ja silkki-
sen mielenkiintoinen maku. Moniulotteinen ja 
mielenkiintoinen makean viinin ystäville seurus-
teluun, ihana jälkiruokien viini.   
 
Recioto della Valpolicella DOCG Classico 
Vigneti de Ettore  
(Corvina 45%, Corvinone 25%, Rondinella 25%, 
Croatina 5%) 
0,5 l     57,50 e 
8 cl     9,80 e 
 

Ranska 

Château Roumieu 37,5 l  40 e 
8 cl     8,60 e 
Bordeaux, AC Sauternes 
(Semillon, Sauvignon lblanc, Muscadelle) 
Tuoksussa trooppisia hedelmiä, maussa kuivatut 
hedelmät, kukat, sitrushedelmät, persikat, ananas 
ja paahteisuus hivelee makunystyröitä. 
 
 

Etelä-Afrikka 

Heaven on Earth 0,375 l  41 e 
8 cl     9,20 e 
(Muscat d’Alexandrie) 
Tuoksussa ja maussa aprikoosia, hunajaa, rusinaa 
sekä ruusunlehteä. Lisäksi hento aromaattisuus 
Rooibos-teelehdistä, joiden päällä rypäleet ovat 
saaneet kuivua. 

Ihastuttava pari vaniljajäätelön, suklaakakun ja 
Crema Catalan kanssa. 

Portviinit 8 cl 

Old Invalid    7,60 e 

Taylors 10    12,50 e 


