
JUOMAT - DRINKS



APERITIFS

´APEROL SPRITZ 10,50 €
4 cl Aperol

6 cl Prosecco
Soda water

LIMONCELLO SPRITZ 12,50 €
4 cl Limoncello

6 cl Prosecco
San Pellegrino limonata

DRY MARTINI 9,50 €
3 cl Gordon’s Gin

1 cl Vermouth Extra Dry 
Green olives

NEGRONI 11 €
2 cl Gordon’s Gin

2 cl Campari
2 cl Vermouth Rosso

CUBAN MULE 13,50 €
4 cl Dark rum

Lime
Mint leaves
Ginger beer

NAPUE GIN&TONIC 14,50 €
4 cl Napue Gin 

Tonic water



BEERS
LAPIN KULTA PURE  8,90 €  44 CL
4,5 %, Finland, Gluten-free

LAPIN KULTA IV LAGER 7,90 € 31,5 CL
5,2 %, Finland

SOL 8,50 € 33 CL 
4,5 %, Mexico 

MATTSSON IMPERIAL PORTER 10,20 € 33 CL
7,0 %, Finland

MATTSSON DOUBLE JUICY IPA 11,50 € 33 CL
8,0 %, Finland  

FRANZISKANER HEFE-WEISSBIER 11,90 € 50 CL
5 %, Germany

KRUŠOVICE CERNE 11,70 € 50 CL
3,8 %, Czech Republic

KRUŠOVICE IMPERIAL 11,90 € 50 CL
5,0 %, Czech Republic

HEINEKEN 8,50 € 33 CL 
5,0 %, Netherlands

LAGUNITAS LSS AMERICAN WHEAT ALE 11,40 € 35,5 CL
7,5 %, USA

CIDERS
STRONGBOW DRY APPLE  8,90 €  33CL
5,0 %, Belgium

BULMERS ORIGINAL 13,50 € 50CL 
4,5 %, Belgium

HAPPY JOE CRISPY PEAR 8,30 €           27,5CL 
4,7 %, Finland 
  

LONG DRINK
ORIGINAL LONG DRINK  8,90 € 33CL
5,5 %, Finland   



 lasi / glass plo/bottle

CHARLES HEIDSIECK BRUT RÉSERVE (CHARDONNAY, PINOT MEUNIER, PINOT NOIR)  16 €  99 €
Syvän kullankeltainen väri. Tuoksu on moniulotteinen; tuoretta briossia, paahdettua kahvipapua, mangoa, aprikoosia ja mante-
lia. Suussa kuiva ja mousseltaan intensiivinen.
Deep golden yellow color. The aroma is multidimensional with fresh brioche, roasted coffee beans, mango, apricot and almond. 
Dry and intense on the palate.

BOLLINGER SPECIAL CUVÉE (CHARDONNAY, PINOT MEUNIER, PINOT NOIR) 165 € 
Erittäin kuiva ja hapokas samppanja. Kypsän hedelmäinen ja kevyen paahteinen. 
Very dry and acidic champagne with ripe fruitiness and light baked notes.

LAURENT-PERRIER CUVÉE ROSÉ (PINOT NOIR)    145 €
Tyylikkään moniulotteinen tuoksu. Siinä on kypsää vadelmaa, punaherukkaa ja hennon paahteisia vivahteita. Kuiva maku toistaa 
tuoksun punasävytteistä marjaisuutta.
Stylish, multidimensional fragrance. It has ripe raspberries, red currants and delicate toasted nuances. The dry palate repeats the 
red berry aromas of the nose.

CHARLES HEIDSIECK ROSÉ RÉSERVE BRUT (CHARDONNAY, PINOT MEUNIER, PINOT NOIR) 160 €
Kypsän marjainen tuoksu, josta aistittavissa punaherukkaa, vadelmaa, punaista omenaa ja hennosti mansikkaa. Maku toistaa 
tuoksun aromit.
On the nose aromas of ripe berries, red currants, raspberries, red apples and delicate strawberries. These aromas are repeated on 
the palate.  

CHAMPAGNES



ESPANJA - SPAIN lasi / glass plo/bottle

PERELADA BRUT NATURE CUVÉE ESPECIAL CAVA (XAREL.LO, PARELLADA, MACABEU )  10 €  52 €
Kuiva ja melko runsas maku, jossa paahteisia ja sitruunaisia sävyjä. Kermaiset kuplat.
Dry and fairly rich flavor with toast and lemon tones. Creamy bubbles

PERELADA CAVA BRUT ROSÉ (GRENACHE NOIR, PINOT NOIR) 56 €
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.

ITALIA - ITALY

LA MARCA PROSECCO EXTRA DRY (GLERA)  10 €  52 €
Väriltään vaalea, oljenkeltainen ja kuplat ovat kauniin tasaiset. Tuoksussa tuoretta sitrusta, häivähdys hunajaa ja valkoisia kuk-
kia. Maku on puhdas ja raikas.
The color is light and the bubbles are beautifully smooth. Fresh citrus, a hint of honey and white flowers on the nose. On the pal-
ate clean and fresh.

SPARKLING WINES



USA 12cl    16cl   plo/bottle

DARK HORSE CHARDONNAY, 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. In the full-bodied taste you can find notes of apple, pear, caramel and cream with soft notes of vanilla 
and oak. 

NOBLE VINES 446 CHARDONNAY, CALIFORNIA (CHARDONNAY)  49 €
Vihreän omenan aromeja. Maussa syvyyttä ja runsautta. Mangon, ananaksen ja kookoksen vivahteita. Sopii erinomaisesti rasvais-
ten kalaruokien ja linturuokien kanssa.
Aromas of green apple. Deep and rich on the palate with tones of mango, pineapple and coconut. An excellent chardonnay that 
pairs well with rich fish dishes and poultry.

GNARLY HEAD VIOGNIER, CALIFORNIA (VIOGNIER)  8,5 €     11,5 €  49 €
Intensiivisen kukkea, jopa hieman parfyyminen puolikuiva viini, jonka hyvä hapokkuus taittaa eksoottista hedelmäisyyttä.
Intensively floral, almost parfymic semi-dry wine with a fine acidity and a palate of exotic fruits.

WILLIAM HILL NAPA VALLEY CHARDONNAY, CALIFORNIA (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.

COPPOLA DIAMOND COLLECTION, CALIFORNIA (PINOT GRIGIO)               10,5 €    14,5 €  66 € 
Vaalean vihertävän keltainen väri. Kuiva, hapokas ja sitruunainen tuoksu. Hedelmäinen, sitruksinen maku
Light greenish yellow colour. Dry and acidic with lemon scent. Fruity flavor with citrus notes.

ESPANJA - SPAIN 

ADEGAS VALMIÑOR, RÍAS BAIXAS DAVILA (ALBARIÑO, TREIXADURA, LOUREIRA BLANC) 48 €                   
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.

ETELÄ-AFRIKKA – SOUTH AFRICA 

NEDERBURG THE WINEMASTER’S RIESLING, WO WESTERN CAPE (RIESLING)  51 €
Hedelmäinen ja kukkainen viini, jossa ananaksen aromeita ja mausteisuutta.
Fruity and floral wine with pineapple aromas and spiciness.

ITÄVALTA – AUSTRIA

JURTSCHITSCH RIESLING PLATIN, KAMPTAL (RIESLING) 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.

LANDHAUS MAYER GRÜNER VELTLINER, KAMPTAL (GRÜNER VELTLINER)  10 €  13,5 €  59 €
Intensiivisen hedelmäinen, mineraalinen sekä hennon mausteinen valkoviini.
Intensely fruity and mineral white wine with delicate spiciness.

WHITE WINES



ITALIA - ITALY 12cl  16cl  plo/bottle

SAN CASSIANO SOAVE, VENETO (GARGANEGA) 9,5 €     12,5 €    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 on runsas, hedelmäinen ja aromikas. Puolikuiva ja keskihapokas maku toistaa tuoksun aromit. Tasapainoinen viini, jolla 
on pitkä jälkimaku.
Rich, fruity and aromatic on the nose. Semi-dry and medium acidic flavor repeats the aromas. Well-balanced wine with long 
aftertaste. 

SAKSA - GERMANY 

WEINKELLEREI HECHTSHEIM ERNST LUDVIG RHEINHESSEN (RIESLING) 9,5 €     10,5 €    47 €
Puolikuiva, kypsän hedelmäinen viini, jonka jälkimaussa tulee esiin miellyttävä hapokkuus.
Semi-dry wine with full palate of fruitiness and pleasant acidity

KÜHLING-GILLOT QVINTERRA TROCKEN, RHEINHESSEN (RIESLING)  10 €     13,5 €    57 €
Runsas tuoksu on kypsän hedelmäinen. Maku on kuiva ja eloisa ja viinissä on todella runsas hapokkuus. 
The aroma is ripe and fruity. The taste is dry and lively with a really rich in acidity. 

ROSE WINE
CHILE 12cl  16cl  plo/bottle

TORRES DIGNO 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 ja raikas hapokkuus.
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 fruits and fresh acidity.

WHITE WINES



USA 12cl  16cl  plo/bottle

GNARLY HEAD 1924 DOUBLE BLACK, CALIFORNIA (ZINFANDEL, MERLOT, SYRAH) 58 €
Erittäin täyteläinen ja intensiivinen viini, jonka rohkeaa makua korostaa runsas hedelmäisyys ja aromaattisuus.
Extremely rich and intensive wine. Rich fruitiness and aromas on the palate accentuate the bold flavor.

LOUIS M. MARTINI ALEXANDER VALLEY, CALIFORNIA (CABERNET SAUVIGNON) 69 €
Täyteläinen ja tanniininen viini, jonka maussa mustaherukkaa, nahkaa ja pehmeää tammisuutta. Tuoksu mustikkainen ja kirsikkainen.
Full-bodied and tannic wine with black currant, leather and soft oak on the palate. Blueberries and cherries on the nose. 

DARK HORSE, CALIFORNIA (MERLOT)   8,5 €  10 €  48 €
Tummanpunainen väri. Tuoksussa tummia marjoja. Maku roteva ja hedelmäinen. Kypsää karhunvatukkaa, tyylikästä tammisuut-
ta sekä vivahdus muskottia.
Dark red color. Scent of dark berries. Robust and fruity wine with ripe blackberry, a hint of nutmeg and elegant oak.

NOBLE VINES 337, CALIFORNIA (CABERNET SAUVIGNON)  11 €  13, 5 €   60 €
Viini on väriltään syvän tummanpunainen. Runsaassa tuoksussa on havaittavissa tummaa kirsikkaa, kypsää mustaherukkaisuut-
ta 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.

COPPOLA DIAMOND COLLECTION MERLOT, CALIFORNIA (MERLOT, PETITE SIRAH) 84 €
Kaunis, tumma rubiinin väri. Tuoksussa yrttisyyttä, luumua, mustikkaa ja kirsikkaa. Maku mausteinen, tamminen ja kirsikkainen. 
Keskitanniininen.
Beautiful dark ruby colour. Herbal aromas, plum, blueberries and cherries on the nose. Spices, oak and cherries on the palate. 
Medium tannins.

DECOY SONOMA COUNTY ZINFANDEL, SONOMA COUNTY, (ZINFANDEL) 128 €
Tämä viini vangitsee Sonoma County Zinfandelin houkuttelevan olemuksen ihastuttavasta tummanvioletista väristään meheviin 
hedelmäaromiin. Maussa tuoreiden punaisten ja mustien hedelmien kerroksia korostaa elegantti rakenne, joka sisältää notkeita, 
hienostuneita tanniineja, tasapainoista hapokkuutta sekä ranskalaisen vaniljan ja paahteisen tammen vivahteita.
From its lovely dark violet color to its luscious fruit aromas, this wine captures the alluring essence of Sonoma County Zinfandel. 
On the palate, layers of fresh red and black fruit are underscored by an elegant structure that includes supple, refined tannins, 
balanced acidity and notes of French vanilla and toasty oak.

DUCKHORN NAPA VALLEY MERLOT, NAPA VALLEY ,(MERLOT)  179 €
Kypsän kirsikan ja mustan luumun kiehtovista aromeista hienorakeisiin tanniiniin ja eloisaan monimutkaisuuteen tämä on kau-
nis ilmaus Napa Valley Merlotista. Maku on täyteläinen ja mehevä, ja ylelliset kerrokset mustaherukkaa, punalakritsia, viikuna-
hilloketta, mustikkaa ja murskattua ruusunterälehteä virtaavat pitkäksi, elegantiksi viimeistelyksi.
From its tantalizing aromas of ripe cherry and black plum to its fine-grained tannins and lively complexity, this is a lovely expres-
sion of Napa Valley Merlot. On the palate, the flavors are rich and fleshy, with luxurious layers of black currant, red licorice, fig 
compote, blueberry and crushed rose petal flowing to a long, elegant finish.

BLACK STALLION, CALIFORNIA (CABERNET SAUVIGNON) 14,5 €  18,9 € 88 €
Täyteläinen ja miellyttävän pehmeä, pyöreätanniininen viini luumun, punaisten marjojen ja vaniljan aromein.
Full-bodied, round and pleasantly soft wine with aromas of plum, red berries and vanilla.  

ROBERT MONDAVI, CALIFORNIA (PINOT NOIR)   9,5 €  12,5 € 63 €
Keskitäyteläinen ja hapokas. Silkkisiä mansikan ja kirsikan aromeja.
Medium-bodied with good acidity. Silky aromas of strawberries and cherries.

BONTERRA ORGANIC ZINFANDEL, CALIFORNIA (ZINFANDEL) 61 €
Tuoksu on karhunvatukkainen, luumuinen, salmiakkinen, mustapippurinen. Maku 
on täyteläinen, tanniininen, tumman kirsikkainen, karhunvatukkainen ja luumuinen.
Blackberries, plums, licorice and black pepper on the nose. Full-bodied and tannic with some dark cherry, blackberry and plum 
aromas on the palate.

MARIMAR ESTATE LA MASIA PINOT NOIR, CALIFORNIA (PINOT NOIR) 125 €
Viini on väriltään kirsikanpunainen. Tuoksussa tummaa kirsikkaa, karpaloa ja tyylikkään tammen mukanaan tuomaa muskot-
tipähkinää ja mausteisuutta. Maku samettisen pehmeä ja runsas. Pitkä ja pehmeä jälkimaku.
The wine is cherry red in color. Aromas of dark cherry, cranberry and nutmeg and spice brought by the elegant oak. Velvety soft 
and rich taste. Long and smooth aftertaste.

RED WINES



RANSKA – FRANCE

ROTHCHILD MOUTON CADET ST EMILION, BORDEAUX  81 €
(MERLOT, CABERNET FRANC, CABERNET SAUVIGNON     
Tämä viini loistaa kirkkaasti granaatinpunaisena lasissa. tuoksussa avautuu raikas, elegantti ja intensiivinen ja voimakas tuoksu, 
jossa tiheät karhunvatukkaiden, herukoiden ja kirsikoiden ja orvokkien aromit, taustalla aavistus pehmeitä mausteita ja mokkaa. 
Maultaan tämä Réserve Saint-Emilion on tasapainoinen pyöreillä hedelmillä ja pehmeällä, tasapainoisella tanniinilla, kuten 
Saint-Emilionilta voi odottaa. Pitkä, hellävarainen lopputulos 
This wine shines vividly garnet red in the glass. on the nose opens a fresh, elegant and intense and powerful bouquet with dense 
aromas of blackberries, currants and cherries and violets, in the background hints of soft spices and mocha. On the palate, this 
Réserve Saint-Emilion presents itself balanced with round fruit and soft, balanced tannin, as one would expect from a Saint-Emi-
lion. Long, gentle finish.

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 tuntu-
vat, mutta kypsät. Kokonaisuutta monipuolistaa raikas hapokkuus ja tammen mausteisuus. 
The scent has deep aromas of berries with blueberry and blackberry. The dry taste is medium-bodied, mature with soft tannins. 
Fresh acidity and spiciness from oak diversify the entirety.

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.

MOULINS DE CITRAN, HAUT-MÉDOC (MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC) 89 €
Tummia marjoja, setriä ja vaniljaa. Suhteellisen täyteläinen, ryhdikäs, keskitanniininen ja pitkä jälkimaku.
Dark berries, vanilla and cedar tones on the nose. Rather rich, vigorous on the palate with medium tannins and long aftertaste.

CLARENDELLE ROUGE, BORDEAUX (CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, CABERNET FRANC)  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.

CHÂTEAU PUYGUERAUD, BORDEAUX (MERLOT, CABERNET FRANC, MALBEC)   97 €
Moniulotteisessa tuoksussa on tummia marjoja, paprikaa ja grafiittia. Keskitäyteläinen maku on alueelle tyypillinen ja klassinen 
ja melko konsentroitunut. Mausta löytyy runsaasti seetripuuta ja tupakkaa, tanniinit ovat kypsät ja jälkimaku pitkä. 
The multidimensional scent has dark berries and peppers and graphite. The medium-bodied taste is typical and classic to the 
area and quite concentrated. The taste is rich with  cedar wood and tobacco, the tannins are ripe and it has a long aftertaste.

RED WINES



ITALIA - ITALY

MASI COSTASERA AMARONE, VENETO (CORVINA, MOLINARA, RONDINELLA)  17,5 €  22,5 €  102 €
Syvä rubiininpunainen väri. Pehmeä suuntuntuma, maussa kaakaota ja paahteisuutta, kirsikkaa ja vaniljaa. Erinomainen tasapa-
ino, ryhdikäs hapokkuus ja pitkä jälkimaku. 
Deep ruby colour. Soft taste with cocoa and baked flavors, notes of cherries and vanilla. Beautifully balanced with a good acidity 
and a long finish.

SAN CASSIANO VALPOLICELLA RIPASSO, VENETO (CORVINA, MOLINARA, RONDINELLA)    85 €
Tuoksussa on kypsiä punaisia marjoja, kirsikkaa ja viikunaa. Pitkä ja intensiivinen maku, joka toistaa tuoksun aromimaailmaa.
The aroma on the nose is ripe with red berries, cherries, and figs. Long and intense flavor repeats the aromas of the nose.

FONTANAFREDDA SERRALUNGA D’ALBA BAROLO, PIEMONTE (NEBBIOLO)    128 €
Karmiininpunainen väri rubiinisin häivähdyksin. tuoksussa on kukkaisuutta, syksyistä metsää ja mausteista aromikkuutta. 
Täyteläinen ja samettinen rakenne, jossa kypsää tanniinisuutta, raikasta hapokkuutta, mehevää hedelmäisyyttä ja paahteisuutta
Ruby red color. the fragrance has floral, autumn forest and spicy aromas. Full and velvety texture with ripe tannins, fresh acidity, 
juicy fruitiness and toast

DA VINCI BRUNELLO DI MONTALCINO, TOSCANA (SANGIOVESE)    98 €
Upean intensiivinen ja tanniininen viini, johon eleganssia ja vivahteikkuutta tuo kirsikkainen hapokkuus, tummien luumujen, 
mustan teen ja kukkien aromit.
A stunningly intense and tannic wine where elegance and sophistication is brought by cherry acidity, aromas of dark plums, black tea 
and flowers.

COSSETTI BAROLO, PIEMONTE (NEBBIOLO)   115 €
Loistava viini, jossa granaatinpunainen väri oranssihtavin korostuksin, jotka voimistuvat ajan myötä. Voimakkaita punaisten ja 
violettien hedelmien aromeja. Runsas, samettinen maku ja mausteinen, hennon vaniljainen jälkimaku.
A long ageing refined wine with a garnet red colour and orangish highlights that intensify over time. Intense aromas of red and violet 
fruit, with a fully velvety flavor and a spicy, light vanilla finish.

RED WINES



ARGENTIINA - ARGENTINA

NORTON ALTURA MALBEC, MENDOZA (MALBEC)   13 €   16 €  71  €
Tummanpunainen väri. Tuoksussa mustaherukkaa, vadelmaa, mesimarjaisuutta ja tammisuutta. Täyteläisen runsas suutuntuma 
on tasapainoinen, tumman marjainen ja mineraalinen. Pitkä jälkimaku.
Dark red color. Aromas of black currant, raspberry, arctic raspberry and oak. Rich and balanced on the palate with dark berries 
and minerality. Long aftertaste.
   

NAVARRO CORREAS SELECCIÓN DEL ENOLOGO, MENDOZA (MALBEC) 79 €
Syvä purppuranpunainen väri. Voimakkaan kukkaisia ja hedelmäisiä makuja kuten punaista kirsikkaa, vadelmaa ja ruusua. 
Maussa kanelia, muskottipähkinää, lakritsia ja setriä. Täyteläinen viini, jossa on silkkiset tanniinit. Pitkä ja mausteinen jälkimaku.
Deep purplish red color. Intense floral and fruity flavors such as red cherries, raspberries and roses. Spicy notes of cinnamon, nut-
meg, licorice and cigar box. A full-bodied wine with silky tannins and a refreshing, lengthy, and spicy finish.

AUSTRALIA

THE CANDIDATE WINEMAKERS BLEND (SHIRAZ , CABERNET SAUVIGNON, MERLOT) 57 €
Intensiivisessä ja voimakkaassa tuoksussa on tummaa kypsää hedelmää ja mausteisuutta.    Maku on täyteläinen, ja siitä voi aistia 
mokkaista mausteisuutta ja makeaa hedelmää. Tanniinit ovat suunmyötäiset.
Intensive and bold scent with dark ripe fruits and spiciness. The taste is full-bodied, of which chunky spiciness and sweet fruit can 
be sensed. Smooth tannins.

PETER LEHMANN THE BAROSSAN SHIRAZ (SHIRAZ)  68 €
Tuhti ja mehevä tuoksu on kypsän hedelmäinen, makean mausteinen ja lähes hillomaisen makea. Roteva maku on voimakas ja 
seuraa aromeiltaan tuhtia ja tummasävyistä tuoksua. Viinissä on savuisuutta ja pippuristakin mausteisuutta.
Hearty and juicy scent that has ripe fruitiness, sweet spiciness and almost jam-like sweetness. The robust taste is intense and its 
aromas follow the dense and dark-toned scent. The wine has smokiness and peppery spiciness.

CHILE 12cl  16cl  plo/bottle

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 BLOCK 25 SYRAH, SAN ANTONIO (SYRAH) 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. 

RED WINES



ESPANJA - SPAIN 

GR-174, PRIORAT  (CABERNET SAUVIGNON, SYRAH, MERLOT, CABERNET FRANC) 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 scent with red berries, balsamic vinegar and spices. Full-bodied taste has aromas of dark plum 
and red fruits. Well-balanced with soft tannins.

MARQUÉS DE CÁCERES EXCELLENS RESERVA (TEMPRANILLO)   11,5 €   14,5 €    66 €
Mausteinen, täyteläinen ja herkullinen. Erittäin tasapainoinen, vahva hedelmäinen aromi ja pitkä jälkimaku.
Spicy, full-bodied and delicious wine. Very well-balanced with strong fruit aromas and a long aftertaste.

MONTECILLO GRAN RESERVA, RIOJA (TEMPRANILLO)  92 €
Tuoksu on kehittynyt ja nahkainen, muistuttaa kuivattuja hedelmiä kuten taateleita ja luumuja. Keskitäyteläinen ja mausteinen 
maku vastaa hyvin tuoksua. Napakka ja lämmin jälkimaku.
The scent is developed with aromas of leather and dried fruits, such as dates and prunes. Medium-bodied and spicy flavor corre-
sponds well to the scent. Vigorous and warm aftertaste.

TORRES PERPETUAL, KATALONIA, PRIORAT DOCA (CARIÑENA, GARNACHA) 129 € 
Tummanpunainen väri. Tuoksussa laventelia, lakritsia, kuivattuja punaisia hedelmiä ja pehmeän mausteista paahteisuutta. 
Täyteläinen, tumman marjaisa, hieman pippurinen ja lakritsainen maku on pitkä ja rakennetta täydentävät ryhdikkäät tanniinit. 
Erittäin runsas ja pitkä jälkimaku. 
Dark red color. Aroma of lavender, licorice, dried red fruit and soft spicy toast. The full-bodied, dark berry, slightly peppery and 
licorice taste is long and the texture is complemented by upright tannins. Very rich and long aftertaste 

CAMPO ELISEO CUVÉE ALEGRE RESERVA, TORO (TEMPRANILLO) 89 €
Kaunis kirsikanpunainen väri. Tuoksusta löytyy kivellisiä hedelmiä, kaakaota ja mausteisuutta. Toron alueen tyyliin rakenne on 
tuhti ja upean aromaattinen. 
Beautiful cherry red color. The aroma contains stone fruit, cocoa and spiciness. The Toro area style texture is sturdy and wonder-
fully aromatic. 

ETELÄ-AFRIKKA – SOUTH AFRICA 12cl  16cl  plo/bottle

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.

THE MOTORCYCLE MARVEL, WESTERN CAPE (CARIGNAN, GRENACHE, SHIRAZ, MOURVÈDRE) 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 a long finish with tones of leather and a hint of oak.

RED WINES


