JUOMAT - DRINKS

BEERS
AURA III 4,5% 

0,25 L 5,40 €

0,4 L 8,30 €

LAITILAN KUKKO LAGER 0,33 L 4,7%

7,90 €

LAPIN KULTA A 0,315 L 5,2% 

8,20 €

STELLA ARTOIS 0,33 L 5%

8,90 €

HEINEKEN 0,33 L 5%

8,90 €

SOL 0,33 L 4,5%

8,30 €

KRUSOVICE CERNÉ 0,5 L 3,8%

9,40 €

KRUSOVICE IMPERIAL 0,5 L 5% 

9,90 €

LEFFE BLONDE 0,33 L 6,6% 

9,70 €

BROOKLYN LAGER 0,355 L 5,2%

9,20 €

BROOKLYN EAST INDIA PALE ALE 0,355 L 6,9% 

9,90 €

BROOKLYN DEFENDER IPA 0,355 L 5,5%

9,40 €

HOEGAARDEN WITBIER 0,33 L 4,9% 

8,70 €

FRANZISKANER HEFE-WEISSBIER 0,5 L 5%

9,90 €

TOP FUEL IPA 0,33 L 7,5%

10,50 €

CHIMAY BLUE 0,33 L 9% 

13,00 €

CIDERS
STRONGBOW DRY APPLE 0,33 L 5%

8,30 €

BULMERS DRY APPLE 0,5 L 4,5%

9,90 €

SOMERSBY APPLE 0,33 L 4,5%

8,30 €

HAPPY JOE PEAR 0,275 L 4,7% 

8,30 €

ORIGINAL LONG DRINK 0,33 L 5,5% 

8,80 €

CHAMPAGNES


lasi / glass plo/bottle

`R` DE RUINART BRUT (PINOT NOIR, CHARDONNAY)
Kuiva, hapokas ja hennon sitruksinen sekä pehmeän paahteinen.
Dry with strong acidity, a hint of lemon and smooth aromas of toast.

16 €

130 €

CHAMPAGNE FRANCIS BOULARD BLANC DE BLANCS BRUT NATURE (CHARDONNAY)
155 €
Raikkaassa tuoksussa on sitruunaa, päärynää ja valkoisia kukkia. Kuiva ja raikas maku. Hennot kuplat. Elegantti ja moniulotteinen jälkimaku.
The fresh scent has lemon, pear and white flowers. Dry and fresh flavor, delicate bubbles, elegant and multidimensional aftertaste.
BOLLINGER SPECIAL CUVEE (PINOT NOIR, CHARDONNAY, PINOT MEUNIER)
Erittäin kuiva ja hapokas samppanja. Kypsän hedelmäinen ja kevyen paahteinen.
Very dry and acidic champagne with ripe fruitiness and light toasty notes.

165 €

VEUVE CLICQUOT DEMI-SEC (PINOT NOIR, PINOT MEUNIER, CHARDONNAY)
120 €
Samettisen täyteläinen puolikuiva samppanja, jossa ihastuttava raikkaus ja lempeä hapokkuus yhdistyy tuoreiden hedelmien
makuihin.
Mellow and round semi-dry champagne with delightful freshness and gentle acidity.
RUINART ROSÉ CHAMPAGNE BRUT
Erittäin kuiva, keskihapokas. Marjainen ja hedelmäinen. Pitkä jälkimaku.
Very dry with medium acidity and berry notes, fruity and long after taste.

160 €

SPARKLING WINES
ESPANJA - SPAIN

lasi / glass plo/bottle

PERELADA CAVA BRUT NATURE CUVÉE ESPECIAL, (MACABEU, XAREL.LO, PARELLADA)
Kuiva ja melko runsas maku, jossa paahteisia ja sitruunaisia sävyjä. Kermaiset kuplat.
Dry and fairly rich flavor with toast and lemon tones. Creamy bubbles

10 €

52 €

PERELADA ROSE CAVA BRUT, (GARNATXA, PINOT NOIR, TREPAT) 
Monipuolinen ja hedelmäinen makumaailma. Herkullinen, hennon makea marjaisuus,
joka hyvän hapokkuuden kera luo tasapainoisen rakenteen.
Versatile and fruity taste. Delicious, tender and sweet berry tones, which with good acidity creates a balanced structure.

56 €

ANNA DE CODORNÍU BRUT (CHARDONNAY, MACABEO, PARELLADA) 		
Maku on erittäin kuiva, tasapainoinen, pirteähappoinen, hedelmäinen, hennon kukkainen ja pähkinäinen.
Very dry and balanced wine with good acidity, fruitiness and flower and nut aromas.

54 €

ITALIA - ITALY
JEIO PROSECCO DI VALDOBBIADENE, VALDOBBIADENE (PROSECCO)
Erittäin kuiva, hapokas, sitruksinen, päärynäinen, kevyen yrttinen, hennon kukkainen.
Very dry, acidic with citrus, pear and light herb notes, slightly flowery.

10 €

52 €

WHITE WINES
USA

12CL

16CL

PLO/BTL

DARK HORSE WINE, CALIFORNIA (CHARDONNAY)
8,5 €
11 €
46 €
Hedelmäinen, pehmeä, hieman tamminen. Maussa omenaa, päärynää, karamellisuutta ja kermaisuutta. Pehmeän vaniljainen,
tamminen ja täyteläinen.
Fruity, soft, slightly oaky. Apple, pear and caramel are found in the full-bodied taste. Creamy, soft with notes of vanilla and oak.
NOBLE VINES 446, CALIFORNIA (CHARDONNAY)
49 €
Vihreän omenan aromeja. Maussa syvyyttä ja runsautta. Mangon, ananaksen ja kookoksen vivahteita. Sopii erinomaisesti rasvaisten kalaruokien, merenelävien ja linturuokien kanssa.
An excellent Chardonnay, supple in texture, full-bodied and complex in flavor. Notes of mango, pineapple and coconut. Excellent
pair with rich fish dishes, seafood and poultry.
WILLIAM HILL CENTRAL COAST, NAPA VALLEY (CHARDONNAY)
60 €
Tuoksussa vihreää omenaa ja persikkaa. Tasapainoinen, voimakkaan hedelmäinen, kermaisen tamminen. Pitkä ja viipyilevä jälkimaku.
Green apple and peach on the nose. Balanced, strong fruitiness with creamy oak. Long and lingering aftertaste.
GNARLY HEAD VIOGNIER, CALIFORNIA (VIOGNIER)
9 € 11,5 €
48 €
Intensiivisen kukkea, jopa hieman parfyyminen puolikuiva viini, jonka hyvä hapokkuus taittaa eksoottista hedelmäisyyttä.
Intensively floral, almost parfymic semi-dry wine with fine acidity and palate of exotic fruits.
CHILE
CONO SUR BLOCK SINGLE VINEYARD 5, CASABLANCA (CHARDONNAY)
9€
11 €
48 €
Vaalean keltainen vivahtaen vihreään ja kultaan. Tuoksussa omenan ja hasselpähkinöiden aromeja. Suutuntuma on runsaan
täyteläinen ja raikkaiden happojen sopivasti tasapainottama. Pitkä, hienostunut jälkimaku.
Light yellow with green and gold. Apple and hazelnut aromas. On the palate wine is very rich and well balanced by fresh acids.
Long, refined aftertaste.
ESPANJA - SPAIN
ADEGAS VALMIÑOR, RÍAS BAIXAS DAVILA (ALBARIÑO, TREIXADURA, LOUREIRA BLANC)
Puhdaspiirteisessä tuoksussa on ruohoa, vihreää omenaa ja aprikoosia. Kuiva maku on runsas ja keskihapokas.
Pure scent has notes of grass, green apples and apricots. The dry taste is rich and softly acidic.

48 €

ETELÄ-AFRIKKA – SOUTH AFRICA
NEDERBURG THE WINEMASTER’S RIESLING, WO WESTERN CAPE (RIESLING)	
Hedelmäinen ja kukkainen viini, jossa ananaksen aromeita ja mausteisuutta.
Fruity and floral wine with pineapple aromas and spiciness.

51 €

ITÄVALTA – AUSTRIA
JURTSCHITSCH PLATIN RIESLING, KAMPTAL (RIESLING)
10 € 13,5 €
59 €
Tuoksussa sitruksia, kypsää aprikoosia sekä houkuttelevan mausteista yrttisyyttä. Rutikuiva, raikkaan hapokas ja herkullisen
tasapainoinen. Tuoksun aromien mukainen maku.
Tones of citrus, ripe apricots and spicy herbs. Very dry with fresh acidity, well-balanced.
RAINER WESS, KREMSTAL (GRÜNER VELTLINER)
48 €
Intensiivisen hedelmäinen, mineraalinen sekä hennon mausteinen valkoviini Kremstalin viinialueelta. Keskitäyteläinen, intensiivisen hedelmäinen, raikas ja mineraalinen. Lopussa hieman mausteisuutta.
Intensely fruity, mineral and delicate white wine from the Kremstal wine region. Medium-bodied, intensely fruity, fresh and mineral. Slight spiciness in the aftertaste.

WHITE WINES
ITALIA - ITALY

12CL

16CL PLO/BTL

SAN CASSIANO SOAVE, VENETO (GARGANEGA)
55 €
Melko aromaattisessa tuoksussa on karviaista ja päärynää. Kuiva maku on hedelmäinen. Öljyinen suutuntuma tekee viinistä
melko täyteläisen, johon raikas tekstuuri tuo tasapainoa.
Aromatic notes of gooseberry and pear. Buttery taste makes the wine rather rich where the fresh texture brings balance.
RANSKA - FRANCE
CHÂTEAU DE DRACY, BOURGOGNE (CHARDONNAY) 
53 €
Hedelmäinen ja kukkainen tuoksu. Maku on kuiva, hapokas, hedelmäinen,tasapainoinen, ihastuttavan mineraalinen, pehmeä,
aavistus hasselpähkinää ja hienostunutta tammea.
Fruity and floral scent. The taste is dry, acidic, fruity, balanced, delightfully mineral, soft, with a hint of hazelnut and refined oak.
HUNAWIHR PINOT GRIS RÉSERVE, ALSACE (PINOT GRIS)
54 €
Tuoksu runsas, hedelmäinen ja aromikas. Puolikuiva, keskihapokas, hedelmäinen, aromikas ja tasapainoinen. Pitkä jälkimaku.
Rich, fruity and aromatic on the nose. Semi-dry and aromatic with medium acidity and fruitiness. Well-balanced, long aftertaste.

SAKSA - GERMANY
TUSSOCK JUMPER RIESLING, RHEINHESSEN (RIESLING)
9,5 €
Puolimakea ja keskihapokas valkoviini. Maussa voi aistia hedelmäisyyttä, limettiä ja trooppisia hedelmiä.
Semi-sweet and medium acidic white wine. Fruity with tones of lime and tropical fruits on the palate.

11,5 €

49 €

ROSE WINE
CHILE

12CL

16CL PLO/BTL

TORRES SANTA DIGNA RESERVA ROSÉ, CENTRAL VALLEY (CABERNET SAUVIGNON) 10 € 12,5 €
48 €
Kirkas, kirsikanpunainen väri. Konsentroitunut tuoksu on voimakas ja siinä on tunnistettavissa luumun ja mansikan aromeja.
Täyteläistä makua tasapainottaa herkullinen hedelmäisyys, raikas hapokkuus ja ihastuttava kukkeus. Pitkä ja pehmeä jälkimaku
sekä erinomainen tasapaino.
Clear, cherry red color. The concentrated scent is strong and has recognizable aromas of plum and strawberry. The full-bodied
taste is balanced by delicious fruitiness, fresh acidity and delightful floral aromas. Long and soft aftertaste with excellent balance.

RED WINES
USA

12CL

16CL

PLO/BTL

GNARLY HEAD 1924 DOUBLE BACK, CALIFORNIA (ZINFANDEL, MERLOT, SYRAH)
Erittäin täyteläinen ja intensiivinen viini, jonka rohkeaa makua korostaa runsas hedelmäisyys ja aromaattisuus.
Extremely rich and intensive wine with bold fruitiness and aromanticness.

58 €

LOUIS MARTINI, CALIFORNIA (CABERNET SAUVIGNON)
Täyteläinen ja tanniininen, mustaherukkainen, tummasuklainen, kevyen mustikkainen, hennon orvokkinen, tamminen.
Full-bodied with good tannins, black currant, dark chocolate and light blueberry with a hint of violets and oak.

69 €

FREI BROTHERS, CALIFORNIA (ZINFANDEL)
14,5 € 18,5 €
86 €
Täyteläinen, tumma, mehukas ja tanniininen. Mustikkaa, mustaherukkaa, luumua, mausteisuutta, mokkaa ja makeutta. Pitkä jälkimaku.
Full-bodied, dark, tasty with good tannins. Tones of blueberry, black currant, plum, spice and sweetness. Long aftertaste.
DARK HORSE, CALIFORNIA (MERLOT)
8,5 €
10 €
48 €
Tummanpunainen väri. Tuoksussa tummia marjoja. Maku roteva ja hedelmäinen. Kypsää karhunvatukkaa, tyylikästä tammisuutta sekä vivahdus muskottia.
Dark red color. Aromas of dark berries. Full-bodied and fruity with ripe blackberry, elegant oak and a hint of nutmeg.
NOBLE VINES 337, CALIFORNIA (CABERNET SAUVIGNON)
11 € 13,5 €
60 €
Viini on väriltään syvän tummanpunainen. Runsaassa tuoksussa on havaittavissa tummaa kirsikkaa, kypsää mustaherukkaisuutta ja paahdetun kahvin sekä suklaan aromeita.
The wine has a deep dark red color, with a rich aroma of dark cherry, ripe blackcurrant and aromas of roasted coffee and chocolate.
BLACK STALLION CABERNET SAUVIGNON, CALIFORNIA (CABERNET SAUVIGNON)
88 €
Täyteläinen ja miellyttävän pehmeä, pyöreätanniininen viini luumun, punaisten marjojen ja vaniljan aromein.
The wine is full-bodied with notes of black cherry, cocoa and spice. Blackberries, spice and vanilla on the palate with great tannins. Intensive and soft wine with round tannins.
ROBERT MONDAVI, CALIFORNIA (PINOT NOIR) 
Keskitäyteläinen ja hapokas. Silkkisiä mansikan ja kirsikan aromeja.
Medium-bodied with good acidity. Silky aromas of strawberries and cherries.

63 €

BONTERRA ZINFANDEL, CALIFORNIA (ZINFANDEL) 
61 €
Tuoksu on karhunvatukkainen, luumuinen, salmiakkinen, mustapippurinen tuoksu. Maku on täyteläinen, tanniininen, tumman
kirsikkainen, karhunvatukkainen ja luumuinen.
Notes of blackberry, plum, liquorice and black pepper. The taste is full-bodied with good tannins, dark cherry, blackberry and plum.
ARGENTIINA - ARGENTINA
NORTON ALTURA, MENDOZA (CABERNET FRANC)
Erittäin runsas ja täyteläinen viini, jossa raikasta marjaisuutta ja mausteisuutta.
Very rich and full-bodied wine with fresh berriness and spiciness.
TERRAZAS DE LOS ANDES RESERVA MALBEC, MENDOZA (MALBEC)
Aromaattinen ja tasapainoisen hapokas, jossa tummaa marjaisuutta taittaa hienostunut orvokki.
Aromatic and well-balanced with good acidity, red berries and a hint of sophisticated violets.

69 €

13 €

16 €

72 €

AUSTRALIA
KINGSTON ESTATE THE CANDIDATE, (CABERNET SAUVIGNON, SANGIOVESE)
57 €
Intensiivisessä ja voimakkaassa tuoksussa on tummaa kypsää hedelmää ja mausteisuutta. Maku on täyteläinen, ja siitä voi aistia
mokkaista mausteisuutta a makeaa hedelmää. Tanniinit ovat suunmyötäiset.
Intense notes of dark ripe fruit and spiciness. The taste is full-bodied with tones of mocha, spiciness and sweet fruit. Tannins are
mouth-watering.

RED WINES
CHILE

12CL

16CL

PLO/BTL

MIGUEL TORRES CORDILLERA, MAIPO VALLEY (CABERNET SAUVIGNON)
70 €
Mehevän täyteläinen viini. Tuoksussa karhunvatukkaa ja hitunen nahkaa. Maultaan elegantti, pehmeän tanniininen, tasapainoinen ja hedelmäinen sekä mausteinen.
Dark and intense ruby color. Exquisite scent with classic notes of wild fruits, blackberries and a touch of leather.
CONO SUR SINGLE VINEYARD, CAHCAPOAL VALLEY (CARMENERE)
9,5 € 12,5 €
51 €
Väriltään syvän tummanpunainen. Tuoksussa on tummaa luumua ja kypsiä kirsikoita ja suklaan sekä kahvin vivahteita. Kypsän
hedelmäinen ja mausteinen maku on mokkainen. Suutuntuma on täyteläisen jämäkkä, mutta silkkinen. Pitkä, miellyttävä jälkimaku.
The deep dark red wine has nuances of dark plum, ripe cherries, chocolate and coffee. Mildly fruity and spicy taste is succulent
with long aftertaste.
ESPANJA - SPAIN
GR-174, PRIORAT (GARNATXA, CABERNET SAUVIGNON, SAMSÒ, SYRAH, MERLOT) 10,5 € 13,5 €
62 €
Syvän kirsikanpunainen väri. Runsaan hedelmäinen tuoksu, jossa punaisia marjoja, balsamicoa, mausteita. Maku täyteläinen,
luumun ja punaisten hedelmien aromeja. Tasapainoinen. Pehmeät tanniinit.
Deep cherry red color. Rich fruity aromas, red berries, balsamic vinegar and spices. Taste is full-bodied with plum and red fruit
flavors. Balanced. Soft tannins.
3 FINQUES CRIANZA, EMPORDÀ (SAMSÓ, GARNATXA, SYRAH, MERLOT)
54 €
Väriltään syvän kirsikanpunainen violetilla vivahteella. Tuoksu on tulvillaan hedelmiä ja mausteisuutta, johon sekoittuu hienosti kehittyviä vivahteita. Keskitäyteläinen, pyöreä ja tasapainoinen maku.
Deep cherry red with purple tinge color. The scent is flooded with fruit and spice mixed with subtle nuances. Medium-bodied,
round and balanced flavor.
BODEGAS NUMANTHIA, TORO (TINTA DE TORO)
108 €
Ronskin täyteläinen sekä runsaan marjainen ja mausteinen viini, jossa tyylikkään kehittynyt hapokkuus yhdistyy
vahvaan tanniinisuuteen.
Extremely rich and full-bodied wine full of multidimensional fruitiness and spiciness combined with matured acidity and strong
tannins.
BODEGAS MONTECILLO, DOCA RIOJA GRAN RESERVA (TEMPRANILLO)
82 €
Tuoksu mausteinen, monivivahteinen, balsamia ja nahkaa. Maku vastaa hyvin tuoksua. Viini on erittäin täyteläinen, intensiivinen
ja monivivahteinen, sekä lämmin ja voimakas. Viinissä on lisäksi erittäin pitkä ja miellyttävä jälkimaku.
The aroma is spicy and subtle with balsam and leather. The taste corresponds well to the scent. Very full-bodied, intense and
varied, warm and strong with long and pleasant aftertaste.

RED WINES
ETELÄ-AFRIKKA – SOUTH AFRICA

12CL

16CL

PLO/BTL

LAMMERSHOEK THE INNOCENT SYRAH, SWARTLAND (SYRAH) 
70 €
Elegantti syrah, jonka tuoksussa on tummaa suklaata, luumua, mustaherukkaa ja mausteisuutta. Viinin miellyttävän silkkistä
tekstuuria siivittää raikkaan luonnollinen hapokkuus.
Elegant Syrah with aromas of dark chocolate, plum, black currant and spiciness. Pleasantly silky texture with fresh, natural acidity.
NEDERBURG THE MOTORCYCLE MARVEL, WO WESTERN CAPE (RHONE BLEND)
69 €
Intensiivisen täyteläinen ja tasapainoisen hapokas. Kypsät, pehmeät tanniinit ja pitkä jälkimaku, jossa myös nahkaa ja aavistus tammea.
Intensive and full-bodied with balanced acidity. Ripe, soft tannins and long finish with tones of leather and a hint of oak.
RANSKA – FRANCE
PIERRICK HARANG SANS AIR, LANGUEDOC (GRENACHE, SYRAH, MOURVEDRE)
10 € 11,5 €
44 €
Tuoksu on syvän marjaisa. Siitä erottuu mustikan ja karhunvadelman aromeja.Kuiva maku on keskitäyteläinen. Tanniinit tuntuvat, mutta kypsät. Kokonaisuutta monipuolistaa raikas hapokkuus ja tammen mausteisuus.
The scent has deep aromas of berries, with blueberry and raspberry standing out. The dry taste is medium-bodied, mature with
soft tannins. Aftertaste has soft oak and spice.
PAUL JABOULET AÎNÉ, AC CROZES HERMITAGE, RHONE (SYRAH) 
102 €
Väri kirkkaan rubiininpunainen. Tuoksussa punaisia marjoja. Maku mausteinen, pehmeä, täyteläinen ja hivenen lakritsinen.
Color is bright ruby red. Scent is filled with red berries. Spicy taste is soft and full-bodied with a hint of liquorice.
DOMAINE DE VALMENGAUX, BORDEAUX (MERLOT, CABERNET FRANC)
Tummia marjoja, setriä ja vaniljaa. Suhteellisen täyteläinen, ryhdikäs, keskitanniininen ja pitkä jälkimaku.
Dark berries, vanilla and cedar tones on the nose. On the palate wine is medium bodied with long aftertaste.

89 €

CLARENDELLE ROUGE, BORDEAUX, (CABERNET FRANC, CABERNET SAUVIGNON, MERLOT)
92 €
Tuoksussa mustaherukkaa, luumua, mustikkaa, pähkinää ja tammisuutta. Maku on täyteläinen, eloisa ja tanniinit ovat pehmeät.
Elegantti viini.
Aromas of blackcurrant, plum, blueberry, walnut and oak. The taste is full and lively with soft tannins. Elegant wine.
ITALIA - ITALY
AMARONE MASI COSTASERA, VENETO (CORVINA, MOLINARA, RONDINELLA)
16,5 € 19,5 €
102 €
Syvä rubiininpunainen väri. Pehmeä suuntuntuma, maussa kaakaota ja paahteisuutta, kirsikkaa ja vaniljaa. Erinomainen tasapaino, ryhdikäs hapokkuus ja pitkä jälkimaku.
Deep ruby red colour. Soft taste with cocoa and baked flavor, notes of cherries and vanilla. Beautifully balanced with good acidity
and long finish.
SAN CASSIANO RIPASSO, VENETO (CORVINA, MOLINARA, RONDINELLA)
84 €
Tuoksussa on kypsiä punaisia marjoja, kirsikkaa ja viikunaa. Pitkä ja intensiivinen maku, joka toistaa tuoksun aromimaailmaa.
The aroma is ripe with red berries, cherries and figs. Long and intense taste that repeats the same aromas as the fragrance.
SAN CASSIANO AMARONE VENETO (CORVINA, MOLINARA, RONDINELLA)	
105 €
Raikkaan marjaisessa tuoksussa on vadelmaa ja kirsikkaa. Täyteläinen maku on tuoksun tapaan elegantti, pitkä ja tasapainoinen.
The fresh berry scent has notes of raspberry and cherry. The full-bodied flavor is elegant, long and well-balanced, as the fragrance.

Kysy kellariviineistä tarjoilijalta
Ask your waiter about our cellar wines

