
JUOMAT - DRINKS



APERITIFS

STEFAN’S GLÖGI 11,50 €
2 cl Captain Morgan Spiced Gold

Stone’s Ginger Joe 0 %

LA MARCA PROSECCO 11 €
 Glass 12 cl

DRY MARTINI 9,50 €
3 cl Gordon’s Gin

1 cl Vermouth Extra Dry 
Green olives

NEGRONI 11 €
2cl Gordon’s Gin

2cl Campari
2cl Vermouth Rosso

MAKER’S SOUR 12 €
 4 cl Maker’s Mark Whiskey

Lemon juice
Simple syrup

MOSCOW MULE 12 €
 4 cl Vodka

Lime
Ginger Beer

NAPUE GIN&TONIC 14,50 €
4cl Kyrö 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
KARHU PLATINA 10,90 € 50 CL
4,5 %, Finland
KARHU STOUT 11,90 € 50 CL
4,8 %, Finland
LAHDEN ERIKOIS PACIFIC COAST IPA 11,50 € 50 CL
5,3 %, Finland
SOL 8,50 € 33 CL 
4,5 %, Mexico 
FRANZISKANER HEFE-WEISSBIER 11,90 € 50 CL
5 ,0 %, Germany
KRUŠOVICE CERNE 11,70 € 50 CL
3,8 %, Czechia
KRUŠOVICE IMPERIAL 11,90 € 50 CL
5,0 %, Czechia
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   16 €            99 €
Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir
Syvän kullankeltainen väri. Tuoksu on moniulotteinen; tuoretta briossia, paahdettua kahvipapua, mangoa, aprikoosia ja mante-
lia. Suussa kuiva ja kuohultaan 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.

CHARLES HEIDSIECK ROSÉ RÉSERVE BRUT   160 €
Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir
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.  

DOM PÉRIGNON 395 €
Chardonnay, Pinot Noir
Hieman kehittynyt tuoksu on kypsän hedelmäinen. Siinä on omenaa, persikkaa, mineraalisuutta ja sitruksisia vivahteita. Tätä 
hienostuneen hedelmäistä aromimaailmaa monipuolistaa viehkeä paahteisuus. Kuiva maku on sekin hieman kehittynyt. Tuok-
sun aromien lisäksi maussa on reilusti pähkinää, vihreää omenaa ja paahtoleipää.
The slightly developed aroma is ripely fruity, delivering apple, peach, minerality and citrus nuances. Sophisticated, fruity aroma 
world is diversified by charming toastiness. The dry taste is also slightly developed. In addition to the aromas, there are plenty of 
nuts, green apples and toast in the taste.

KRUG GRANDE CUVÉE 399 € 
Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir
Vaalean kullankeltainen, eläväiset pienet kuplat. Tuoksu on kukkea, kypsän sitruksinen ja aavistuksen marsipaaninen. Maultaan 
kuiva, hasselpähkinäinen, mantelinen ja sitruksinen. Jälkimaussa briossia ja hunajaa. Yllättävän kypsä ja erittäin nautittava jo 
nyt.
Light golden yellow, lively small bubbles. The scent is floral, ripe citrus and a hint of marzipan. The taste is dry, hazelnut, almond 
and citrusy. Brioche and honey in the aftertaste. Surprisingly ripe and very enjoyable already.

LAURENT-PERRIER CUVÉE ROSÉ 145 €
Pinot Noir
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.

VEUVE CLICQUOT BRUT 145 € 
Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir
Erittäin kuiva ja hapokas samppanja. Kypsän hedelmäinen ja kevyen paahteinen. 
Very dry and acidic champagne with ripe fruitiness and light baked notes.

VEUVE CLICQUOT BRUT 1.5 L 280 € 
Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir
Erittäin kuiva ja hapokas samppanja. Kypsän hedelmäinen ja kevyen paahteinen. 
Very dry and acidic champagne with ripe fruitiness and light baked notes.

CHAMPAGNES



SPARKLING WINES
ESPANJA - SPAIN lasi / glass plo/bottle

PERELADA BRUT NATURE CUVÉE ESPECIAL CAVA     10 €           52 € 
Xarel.lo, Parellada, Macabeu
Kuiva ja melko runsas maku, jossa paahteisia ja sitruunaisia sävyjä. Kermaiset kuplat.
Dry and rather rich flavor with tones of toast and lemon. Creamy bubbles.

PERELADA CAVA BRUT ROSÉ 56 €
Grenache Noir, Pinot Noir
Monipuolinen ja hedelmäinen makumaailma. Herkullinen hennon makea marjaisuus, 
joka hyvän hapokkuuden kera luo tasapainoisen rakenteen.
Versatile and fruity on the palate. Delicious and delicate sweet berry flavors and  
good acidity create a well-balanced structure.

ITALIA – ITALY

LA MARCA PROSECCO EXTRA DRY      11 €         52 €
Glera
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. Clean and 
fresh on the palate.

CASA CANEVEL PROSECCO ROSÉ BRUT      12 €         54 €
Glera, Pinot Noir
Koralliin vivahtava vaaleanpunainen sävy. Terhakat kuplat. Tuoksusta voi erottaa raikasta kukkaisuutta, ruusua, vadelmaisuutta 
ja punaisia marjoja. Harmonisessa maussa toistuvat marjaisat ja vadelmaiset aromit. Maku on pitkä, vivahteikas ja eloisan hapok-
kuuden kannattelema.
A pink shade with a hint of coral. Crispy bubbles. In the aroma, you can distinguish fresh flowers, rose, raspberry and red berries. 
The berry and raspberry aromas are repeated in the harmonious taste. The taste is long, nuanced and supported by lively acidity.

USA-YHDYSVALLAT

DOMAINE STE MICHELLE BRUT, WASHINGTON 54 €
Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir
Keltaista omenaa, aprikoosia, hunajamelonia, hentoa paahteisuutta ja sitruksisiakin vivahteita tarjoileva tuoksu. Tuoksun aromit 
tarkasti toistava maku on lähes kuiva. Viini on kokonaisuutena helposti lähestyttävä ja jättää päärynäisen, hyvin suunmyötäisen 
jälkivaikutelman. 
A scent that offers yellow apple, apricot, honeydew melon, gentle toastiness and even citrus nuances. The taste, which accurately 
reproduces the aromas of the fragrance, is almost dry. The wine as a whole is approachable and leaves a pear-like, well-pleasing 
aftertaste.

ROSÉ WINE
CHILE – CHILE 12 cl  16 cl  plo/bottle

TORRES DIGNO ROSÉ, CENTRAL VALLEY  10 €  12,5 €  48 € 
Cabernet Sauvignon
Kirkas, kirsikanpunainen väri. Voimakas tuoksu ja siinä on tunnistettavissa luumun ja mansikan aromeja. Täyteläistä makua 
tasapainottaa herkullinen hedelmäisyys.
Clear, cherry red color. The scent is strong and has recognizable aromas of plum and strawberry. The full-bodied taste is balanced 
by delicious fruits.



USA  12cl   16cl   plo/bottle 

BREAD & BUTTER, CALIFORNIA  10,5 €  13,5 €  60 €
Chardonnay
Tuoksu on erittäin kypsän hedelmäinen ja trooppinen. Kuiva maku on suuntäyttävä ja siitä voi löytää muun muassa mangoa ja vaniljaa.
The scent is very ripe fruity and tropical. The dry taste is orienting and you can find, among other things like, mango and vanilla.

DUCKHORN, CALIFORNIA 110 € 
Chardonnay
Erittäin kermainen, paljon päärynää, sitruunaa ja persikkaa. Juuri sopiva määrä tammea tuo voisen, samettisen suutuntuman. 
Pitkä, erittäin nautinnollinen jälkimaku.
Very creamy, lots of pear, lemon and peach. The right amount of oak and leaves a buttery, velvety mouthfeel. Long aftertaste and 
very enjoyable.

GNARLY HEAD, CALIFORNIA 51 €
Viognier
Intensiivisen kukkea, jopa hieman parfyyminen puolikuiva viini, jonka hyvä hapokkuus taittaa eksoottista hedelmäisyyttä.
Intensively floral, almost perfumey semi-dry wine with a fine acidity and a palate of exotic fruits

NOBLE VINES 446, CALIFORNIA  49 €
Chardonnay
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.

ORIN SWIFT MANNEQUIN, CALIFORNIA 128 € 
Chardonnay
Tuoksussa löytyy päärynää, sitrusta, marenkia, paahteisuutta ja valkeita kukkia. Maku on kuiva, hapokas, aromikas, runsaan 
hedelmäinen ja paahteinen. Loistava viini.
The aroma contains pear, citrus, meringue, toastiness and white flowers. The taste is dry, acidic, aromatic, richly fruity and toasty. Great wine.

STE MICHELLE EROICA, WASHINGTON 79 €
Riesling
Kukkainen tuoksu on avoin ja rehevä, kypsiä persikoita ja keltaisia omenoita ja puutarhan yrttejä. Puolikuiva, keskitäyteläinen 
maku seuraa aromeiltaan tuoksua.
The floral aroma is open and lush, ripe peaches and yellow apples and herbs. The semi-dry, medium-bodied taste has already 
developed a bit, and its aromas follow the fragrance.

WILLIAM HILL NAPA VALLEY, CALIFORNIA 60 €
Chardonnay
Tuoksussa vihreää omenaa ja persikkaa. Tasapainoinen, voimakkaan hedelmäinen, kermaisen tamminen maku. Pitkä ja viipyile-
vä jälkimaku.
Green apple and peach on the nose. Balanced, strongly fruity taste with creamy oak. Long and lingering aftertaste.

WHITE WINES



ESPANJA - SPAIN  12cl   16cl   plo/bottle 

ADEGAS VALMIÑOR, RÍAS BAIXAS DAVILA 48 €                   
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.

ITÄVALTA – AUSTRIA

JURTSCHITSCH PLATIN, KAMPTAL 59 €
Riesling
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, KAMPTAL  10 €  13,5 €  59 €
Grüner Veltliner
Intensiivisen hedelmäinen, mineraalinen sekä hennon mausteinen valkoviini.
Intensely fruity and mineral white wine with delicate spiciness.

ITALIA - ITALY

SAN CASSIANO SOAVE, VENETO  9,5 €  12,5 €  55 €
Garganega
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.

TORRE MORA SCALUNERA BIANCO, SICILIA 61 €
Carricante
Yrttinen, mineraalinen ja hedelmäinen tuoksu. Maku on kuiva ja hapokas. Yrttinen, mineraalinen ja hedelmäinen jälkimaku.
Herbal, mineral and fruity aroma. The taste is dry and acidic. Herbal, mineral and fruity aftertaste.

PORTUGALI – PORTUGAL 
KELMAN ENCRUZADO, DAO   57 € 
Encruzado
Melko aromaattisessa tuoksussa on greippiä sekä hieman sakkakypsytyksen tuomaa kermaisuutta. Kuiva maku on leveä, tuntu-
van hapokkuuden tasapainottaessa kokonaisuutta.
The rather aromatic scent has grapefruit and a little creaminess brought about by leesmaturation. The dry taste is broad with a 
noticeable acidity balancing the whole.

WHITE WINES



RANSKA – FRANCE    12cl 16cl plo/bottle

CHÂTEAU DE DRACY, BOURGOGNE 53 €
Chardonnay
Hedelmäinen ja kukkainen tuoksu. Maku on kuiva, hapokas, hedelmäinen, tasapainoinen, ihastuttavan mineraalinen, pehmeä ja 
siinä on aavistus hasselpähkinää ja hienostunutta tammea.
Fruity and floral scent. The taste is dry, acidic, fruity, balanced,  delightfully mineral, soft and has a hint of hazelnut and refined 
oak.

CHÂTEAU LES CHARMES GODARD, BORDEAUX  79 €
Sémillon, Sauvignon Blanc & Gris
Intensiivisen parfyyminen tuoksu, jossa runsaasti kypsää kivihedelmää ja vaniljaisuutta. Täyteläisessä maussa tammikypsytyk-
sen tuomaa kermaista suutuntumaa sekä yhä ryhdikkään nuorekas hapokkuus.
An intensely perfumey scent with plenty of ripe stone fruit and vanilla. A full-bodied taste with a creamy mouthfeel brought by 
oak maturation and a still youthful acidity.

HENRI BOURGEOIS SANCERRE BLANC LE MD AC, LOIRE 99 €
Sauvignon Blanc 
Raikas, runsas, trooppisia hedelmiä. Erittäin tyylikäs, hienostunut, elegantti, kerroksellinen maku, jossa mustaherukan lehteä, 
sitruksisuutta sekä kypsää trooppista hedelmää yhdistettynä syvään suolaiseen mineraalisuuteen.
Fresh, rich, tropical fruits. Very classy, refined, elegant, layered taste with blackcurrant leafiness, citrus and ripe tropical fruit 
combined with deep salty minerality.

SAKSA – GERMANY

CARL LOEWEN ALTE REBEN, MOSEL 66 €
Riesling
Kuivahko ja elegantti riesling, jonka tuoksusta voi erottaa aprikoosin ja hunajamelonin vivahteita. Eloisan hapokas maku on 
sitruksinen ja valkopersikkainen ja kokonaisuus kepeä.
A dry and elegant riesling, with a scent of apricot and honeydew melon. Taste is citrusy and white peachy and overall mild.

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

WEINKELLEREI HECHTSHEIM ERNST LUDVIG, RHEIN  9 €  11,5 €  47 €
Riesling  
Puolikuiva, kypsän hedelmäinen viini, jonka jälkimaussa tulee esiin miellyttävä hapokkuus.
Semi-dry wine with full palate of fruitiness and pleasant acidity.

WHITE WINES



USA   12cl   16cl   plo/bottle

BLACK STALLION, CALIFORNIA  90 €    
Cabernet Sauvignon
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.  

BONTERRA ORGANIC, CALIFORNIA 61 €
Zinfandel
Tuoksu on karhunvatukkainen, luumuinen, salmiakkinen ja mustapippurinen. Maku on täyteläinen, tanniininen, tumman kirsik-
kainen, 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.

CHATEAU STE MICHELLE, WASHINGTON 64 €
Syrah
Melko avoin, tummasävytteisen marjainen tuoksu tuo mieleen hapankirsikan, mustaherukan ja paahteisen yrttisetkin vivahteet. 
Viinissä on lisäksi makeaa mausteisuutta, luumua ja mustaherukkaa. Tuoksun aromien lisäksi viinissä on karhunvatukkaa, 
hentoa kahvisuutta, luumua ja tummaa suklaatakin. Hento pippurisuus mausteisuus ja pehmeät tanniinit tuovat kokonaisuuteen 
ryhtiä. 
The fairly open, dark berry aroma brings to mind sour cherry, blackcurrant and roasted herbal notes. The wine also has sweet 
spiciness, plum and blackcurrant.In addition to the aromas of the scent, the wine also has blackberry, light coffee, plum and dark 
chocolate. Light pepperiness, spiciness and soft tannins give the overall attitude.

COPPOLA DIAMOND COLLECTION, CALIFORNIA  95 €
Zinfandel 
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.

DARK HORSE, CALIFORNIA  8,5 €  10 €  48 €
Merlot
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.

DUCKHORN, NAPA VALLEY   179 €
Merlot
Kiehtovia kypsän kirsikan ja mustan luumun aromeja, hienojakoiset tanniinit ja eloisan moniulotteinen olemus. Maku on 
täyteläinen, mehevä ja monikerroksinen: siitä löytyy mustaherukkaa, lakritsia, viikunahilloketta. Pitkä ja elegantti jälkimaku.
From its tantalizing aromas of ripe cherry and black plum to its fine-grained tannins and lively complexity. On the palate, the 
flavors are rich and fleshy, with luxurious layers of black currant, red licorice and fig compote.Long and elegant finish.

RED WINES



USA   12cl   16cl   plo/bottle

GNARLY HEAD 1924 DOUBLE BLACK, CALIFORNIA  58 €
Zinfandel, Merlot, Syrah
Erittäin täyteläinen ja intensiivinen viini, jonka voimakasta ja suuntäyttävää 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 NAPA VALLEY, CALIFORNIA 15,5 € 19,5 € 90 €   
Cabernet Sauvignon 
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. 

MARIMAR ESTATE LA MASIA, CALIFORNIA     125 € 
Pinot Noir
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.

NOBLE VINES 337, CALIFORNIA   11 €       13, 5 €  60 €
Cabernet Sauvignon
Viini on väriltään syvän tummanpunainen. Runsaassa tuoksussa on havaittavissa tummaa kirsikkaa, kypsää mustaherukkaisuut-
ta ja paahdetun kahvin sekä suklaan aromeja.
The wine has a deep dark red color, with a rich aroma of dark cherry, ripe blackcurrant and aromas of roasted coffee and chocolate

ORIN SWIFT PAPILLON, CALIFORNIA    235 € 
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec Merlot, Petit Verdot
Upean silkkinen, voimakas ja suuntäyttävä ja jälkimaultaan pitkä kuiva viini. Tuoksussa karhunvatukkaa, tammea ja suklaata 
sekä mineraalisia ja nahkaisia vivahteita.
Beautifully silky, bold and dry with a long finish. Aromas of blackberry, oak and chocolate as well as nuances of mineral and leather.

ROBERT MONDAVI PRIVATE SELECTION, CALIFORNIA  9,5 €  12,5 €   63 €
Pinot Noir
Keskitäyteläinen ja hapokas. Silkkisiä mansikan ja kirsikan aromeja.
Medium-bodied with good acidity. Silky aromas of strawberries and cherries.

RED WINES



RANSKA – FRANCE  12cl   16cl   plo/bottle

CHÂTEAU DURFORT-VIVENS 2016, MARGAUX  310 €
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Syvä, rubiininpunainen väri. Tuoksu on avoimen hedelmäinen ja mausteinen; mustaherukkaa, luumua, yrttejä. Maku on mehevä, 
puhdaspiirteinen ja tiivisarominen. Napakat tanniinit tekevät viinistä erittäin ryhdikkään. 
Deep, ruby red color. The aroma is openly fruity and spicy; blackcurrant, plum, herbs. The taste is succulent, pure and densely 
aromatic. The sturdy tannins make the wine very upright.  

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CLOS DE L’ORATOIRE DES PAPES, RHÔNE 135 €
Grenache Noir, Mourvedre, Syrah, Cinsault
Intensiivinen ja aistikas tuoksu, jossa on mausteita ja tummia marjoja. Ihanan syvänpunaisessa viinissä on täyteläinen, elegantin 
tanniininen maku, jossa on herukkaa, karhunvatukkaa, tummaa kirsikkaa, mustapippuria ja hentoa tammisuutta.
Intense aroma with sensuality, spices and dark berries. The wine is wonderfully red.On the palate Elegant tannic, full-bodied with 
currant, blackberry, dark cherry, black pepper and delicate oak.

CHÂTEAU L’EVANGILE 2014, POMEROL 495 € 
Merlot, Cabernet Franc
Tuoksussa runsaasti tumman kirsikan, mustikan, mustan tryffelin ja kylmien kivien tuoksua. Tämä viini on erittäin tyypillinen 
pomerol: keskitäyteläisessä maussa on hurmaavaa tummaa hedelmää, ja sen ohella Earl Grey -teetä, mausteita ja salviaa. Melko 
intensiivinen viini, jossa on loistava, pitkä jälkimaku.  
L’Evangile on the nose with plenty of black cherry, blueberry, cold stone and black truffle scents, quintessentially Pomerol with 
impressive delineation and focus. The palate is medium-bodied, lovely black fruit here laced with Earl Grey, spice and sage, quite 
intense and fanning out gloriously towards the long finish.

CHÂTEAU PUYGUERAUD, BORDEAUX 105 €
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
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.

MOULINS DE CITRAN, HAUT-MÉDOC 89 €
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Tummia marjoja, setriä ja vaniljaa. Melko 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.

PAUL JABOULET AÎNÉ, AC CROZES-HERMITAGE RHONE  17,5 €  22,5 €   102 €
Syrah
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, medium-bodied with a hint of licorice.

PIERRICK HARANG SANS AIR, LANGUEDOC  10 €  11,5 €  44 €
Grenache, Syrah, Mourvèdre
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.

RED WINES



ITALIA - ITALY 12cl   16cl   plo/bottle

CAGGIO IPSUS, TOSCANA  710 €
Sangiovese
Hienot ja silkkiset tanniinit yhdistyvät punaisiin marjoihin, kirsikoihin ja veriappelsiininkuoren aromiin. Orvokin, ruusujen ja 
laventelin vivahteita on maustettu herkillä mausteilla ja kivimurskalla. Ipsus on tiukasti kierretty rakenne ja pitkä, suolainen 
jälkimaku.
Fine and silky tannins are combined with red berries, cherries and the aromas of blood orange peel. Touches of violet, roses and 
lavender are seasoned with delicate spices and crushed stones.Ipsus, with its tightly-wound texture and long, savoury finish.

COSSETTI BAROLO, PIEMONTE 115 €
Nebbiolo 
Hienostunut ja upeasti ikääntyvä viini, jonka granaatinpunaisen värin oranssihtavat vivahteet voimistuvat ajan myötä. Voimak-
kaita 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.

DA VINCI BRUNELLO DI MONTALCINO, TOSCANA 98 €  
Sangiovese
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.

EMIDIO PEPE MONTEPULCIANO D’ABRUZZO, ABRUZZO 235 € 
Montepulciano
Kiehtovan moniulotteisessa tuoksussa on savua, vulkaanista maaperää, yrttejä, punaisia hedelmiä, tummia marjoja, nahkaa. Kes-
kitäyteläinen, hyvin hapokas ja Pitkä jälkimaku. 
Pretty complex and fascinating notes of smoke, volcanic soil, herbs, some red fruit, also dark berries, leather. It’a medium-full 
bodied, with high acidity providing superb freshness, and long finish with plenty of tension.

IL PALAGIO CASINO DELLE VIE, TOSCANA 98 €
Sangiovese, Canaiolo, Colorino
Tuoksu on jo tyylikkäästi kehittynyt. Siinä on kypsiä kirsikoita, luumuja sekä karhunvatukoita. Keskitäyteläinen maku on tyylil-
tään harmoninen. Viinissä on reilusti hedelmäisyyttä. Miellyttävä kokonaisuus jättää nielua monivivahteisen jälkivaikutelman. 
Scent is already elegantly developed. It has ripe cherries, plums and blackberries. The medium-bodied taste is harmonious in 
style. There is a lot of fruitiness. The wine has a pleasant tension and the whole leaves a throat multi-hued after-effect.

FARNITO CAMPONIBBIO, TOSCANA 99 €
Sangiovese, Cabernet Sauvignon
Tummasävytteinen, avoin ja tyylikkäästi kehittynyt tuoksussa tummaa kirsikkaa, luumua ja tummia marjoja.Melko täyteläinen maku 
toistaa tuoksun aromit. Suutuntuma on runsas ja kokonaisuus jättää pitkään suussa viipyvän nahkaisen, paahteisen jälkivaikutelman. 
The dark-toned, open and elegantly developed aroma is dark cherry, plum and dark berries. The rather rich taste repeats the aromas 
of the fragrance. The mouthfeel is rich and the whole leaves a leathery, toasty aftertaste that lingers in the mouth for a long time.

FONTANAFREDDA SERRALUNGA D’ALBA BAROLO, PIEMONTE 128 €
Nebbiolo
Karmiininpunainen, rubiiniin häivähtävä väri. Tuoksussa on kukkaisuutta, syksyistä metsää ja mausteista aromikkuutta. Täyteläi-
nen ja rakenteeltaan samettinen viini, jossa kypsää tanniinisuutta, raikasta hapokkuutta, mehevää hedelmäisyyttä ja paahteisuutta.
Crimson red color with hints of ruby. Floral and spicy aromas with autumn forest on the nose. Full and velvety texture with ripe 
tannins, fresh acidity, juicy fruitiness and toast aromas.

RED WINES 



ITALIA - ITALY 12cl   16cl   plo/bottle

MASI COSTASERA AMARONE, VENETO   17,5 €  22,5 €   102 €
Corvina, Molinara, Rondinella
Syvä rubiininpunainen väri. Pehmeä suuntuntuma, maussa kaakaota ja paahteisuutta, kirsikkaa ja vaniljaa. Erinomainen tasa-
paino, 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.

MASI CAMPOLONGO DI TORBE AMARONE, VENETO 450 €         
Corvina, Molinara, Rondinella 
Tuoksussa kirsikkaa ja kiehtovan lempeitä mausteisia aromeja. Pehmeä suuntuntuma, maussa kaakaota, paahteisuutta, kirsikka 
ja vaniljaa. Täyteläinen ja pitkä jälkimaku.
The aroma is cherry and fascinatingly mild spicy aromas. Soft mouthfeel, taste of cocoa, roastiness, cherry and vanilla. Full and 
long aftertaste.

PODERE LE RIPI LUPI E SIRENE BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA, TOSCANO 245 €
Sangiovese
Loistava ja herkkä rubiininpunainen, joka tarjoaa Brunelolle tyypillistä läpinäkyvyyttä. Tuoksussa se ilmaisee hienon tuoksun, 
jossa pieniä punaisia hedelmiä ympäröivät rauta- ja maanläheiset nuotit. Suussa se tarjoaa puhtautta ja energiaa olematta liikaa. 
Runsas ja lineaarinen runko. Erittäin pitkä ja kestävä viimeistely.
A brilliant and delicate ruby red, which offers the typical transparency of Brunello. On the nose it expresses a fine bouquet, where 
small red fruits are surrounded by ferrous and earthy notes. In the mouth it offers purity and energy without being excessive. A 
rich and linear body. Very long and persistent finish.

POGGIOTONDO CHIANTI RISERVA VIGNA DELLE CONCHIGLIE, CHIANTI 160 €
Sangiovese
Tummat ja punaiset hedelmäaromit yhdistyvät herkkään mausteisuuteen. Maku on täyteläinen ja siinä on samettinen rakenne 
hienojakoisista tanniineista. Pitkä jälkimaku.
Dark and red fruit aromas combine with delicate spiciness. The taste is rich and has a velvety structure of finely divided tannins. 
The finish is long and very persistent.

ROAGNA BAROLO PIRA, PIEMONTE 280 €
Nebbiolo
Maskuliininen ja lihaksikas barolo täynnä voimaa ja kerroksia. Metsämarjoja, punaista kirsikkaa, minttua, tervaa ja sinisiä kukkia. 
Loistava tasapaino ja pitkä jälkimaku viimeistelevät tämän jyhkeän viinin.   
This is a masculine and muscular barolo, full of power and layers. Woodland berries, red cherry, mint, tar and blue flowers.A terri-
fic balance and long aftertaste.

SAN CASSIANO VALPOLICELLA RIPASSO, VENETO 85 €
Corvina, Molinara, Rondinella        
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.

RED WINES 



ESPANJA - SPAIN  12cl  16cl  plo/bottle

ALVARO PALACIOS FINCA DOFI 2019, PRIORAT 240 €
Garnacha Blanca & Macabeo, Cariñena, Garnacha
Monikerroksisessa tuoksussa on mausteita ja tummia hedelmäaromeja. Maku on runsas ja tiivis, ja siinä on upeat tanniinit.
The nose unveils several layers of complexity, opening with spice and then developing dark fruit aromas (blackberry, blackcur-
rant). The palate is rich and concentrated with a superb tannin grain.

CAMPO ELISEO CUVÉE ALEGRE RESERVA TORO 89 €
Tempranillo                         
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.

EMILIO MORO MALLEOLUS, RIBERA DEL DUERO 120 €
Tinto Fino
Syvän punainen väri. Tuoksu on runsas, mehevä, mausteinen; luumua, vaniljaa, yrttejä, karhunvatukkaa. Maku on runsas, täyte-
läinen, mausteinen, raikkaan jäntevä, pitkä.
Deep red color. The aroma is rich, juicy, spicy; plum, vanilla, herbs, blackberry. The taste is rich, rich, spicy, fresh and long.

GR-174, PRIORAT  12,5 €   16,5 €  75 €
Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Cabernet Franc
Syvä kirsikanpunainen väri. Runsaan hedelmäinen tuoksu, jossa punaisia marjoja, balsamicoa, mausteita. Tasapainoinen, peh-
meät 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 RIOJA 66 €
Tempranillo
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 92 € 
Tempranillo
Kehittynyt ja nahkainen tuoksu tuo mieleen kuivatut hedelmät kuten taatelit ja luumut. 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 corres-
ponds well to the scent. Vigorous and warm aftertaste.

REMELLURI LA GRANJA DE REMELLURI GRAN RESERVA 2013, RIOJA 180 € 
Tempranillo
Viinissä on ihania kypsien hedelmien vivahteita, kuten suklaisia kirsikoita ja sitrushedelmien kuorta, sekä vaniljaa ja mausteita.
Kehittyneestä viinistä löytyy vaikka mitä runsaan makeista vivahteista ja korkeasta hapokkuudesta mukavan tiukkaan jälkimakuun.
The wine has lovely notes of ripened fruit such as cherries with chocolate, citrus peel accompanied by notes of vanilla and spices. 
The wine has a lot of matter, lots of sweet accents, high acidity, classic developed style, nice tight finish.

TORRES MAS LA PLANA, PENEDÈS 199 €
Cabernet Sauvignon
Erittäin tumman kirsikanpunainen väri. Tuoksu on runsasta luumua, karhunvatukkahilloa ja lakritsaa. Suuntuntuma on poik-
keuksellisen runsas, pehmeä ja mehevän tanniininen. Jälkimaku on pitkä ja aistillinen, vivahtaen kahville ja mintulle.Very dark 
cherry red color. The aroma is rich plum, with blackberry jam and licorice aromas. The mouthfeel is exceptionally rich, soft and 
juicy tannins. The aftertaste is long and sensual, with hints of coffee and mint.

RED WINES



ARGENTIINA - ARGENTINA  12cl  16cl  plo/bottle

LA MASCOTA UNANIME GRAN VINO TINTO, MENDOZA 90 €
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec
Runsas punaviini, jonka tuoksussa ja maussa on karhunvatukkaa ja mustikkaa. Erittäin hieno tanniinirakenne, ja loppumaussa 
vaniljaa ja kypsiä hedelmiä. Uskomattoman upea ja maukas viini.
This is a rich red wine with blackberry and blueberry aromas and flavors. Extremely well-crafted tannins. Hints of vanilla and ripe 
fruit at the end. Incredible beautiful and tasty.

NORTON ALTURA, MENDOZA  13 €  16 €  71 €
Malbec
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.
 
ZUCCARDI FINCA PIEDRA INFINITA SUPERCAL, MENDOZA 480 €
Malbec
Maailmanluokan punaviinissä on kaikki kohdallaan, elegantissa viinissä on puhtaan voimakkaat aromit ja hienostunut harmoni-
suus, mikä tekee tästä viinistä kiehtovan. Arvostetun perhetuottajan taidonnäyte. Väri on intensiivisen rubiininpunainen. Tuoksu 
on hienostuneen voimakas ja marjaisa. Suutuntuma on miellyttävä ja maku on kehittynyt, tarjoten karhunvatukan ja kirsikan 
vivahteita.Täyteläinen. 
A world-class red wine has everything right, an elegant wine with pure powerful aromas and refined harmony, which makes this 
wine fascinating. A sample of the skills of a respected family producer. The color is intense ruby red. The scent is sophisticatedly 
strong and berry. The mouthfeel is pleasant and the taste is developed, offering hints of blackberry and cherry. Full-bodied.

   

AUSTRALIA

PATRITTI BLEWITT SPRINGS ESTATE, SOUTH AUSTRALIA   62 € 
Shiraz
Runsas tuoksu, jossa on mausteisuutta, paahdettua tammea ja kypsää tummaa kirsikkaa. Maku on täyteläinen ja miellyttävän 
pehmeä, ja kokonaisuus upean tiivis ja pehmeän hedelmäinen.
Rich aroma with spiciness, toasted oak and ripe dark cherry. The taste is full and mouth-pleasingly soft, and the whole is 
well-concentrated and plushly fruity.

PETER LEHMANN THE BAROSSAN, SOUTH AUSTRALIA 68 € 
Shiraz                       
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.

PENFOLDS KALIMNA BIN 28, SOUTH AUSTRALIA 135 €
Shiraz
Intensiivinen tuoksu. Karhunvatukkaa, mustaherukkaa ja paahteisuutta. Syvä tummanpunainen väri.Tanniininen, karhunvatuk-
kainen, kypsän mustaherukkainen, hennon yrttinen, tamminen, kevyen pippurinen, lämmin, pitkä jälkimaku.
Intense scent. Blackberry, blackcurrant and toastiness. Deep dark red color. Tannic, blackberry, ripe blackcurrant, gently herbal, 
oaky, slightly peppery, warm, long aftertaste.

THE CANDIDATE WINEMAKERS BLEND, SOUTH AUSTRALIA 57 €
Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot
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.

RED WINES



CHILE  12cl   16cl   plo/bottle

CONO SUR SINGLE VINEYARD BLOCK 25, SAN ANTONIO  9,5 €  12,5 €  51 €
Shiraz   
Väriltään syvän tummanpunainen. Tuoksussa on tummaa luumua, kypsiä kirsikoita ja suklaan sekä kahvin vivahteita. Kypsän 
hedelmäinen ja mausteinen maku on mokkainen. Suutuntuma on täyteläisen jämäkkä, mutta silkkinen. Pitkä, miellyttävä jälki-
maku.
This deep dark red wine has dark plum, ripe cherries and hints of chocolate and coffee on the palate. Ripe fruity and spicy flavor 
has notes of mocha. On the palate full-bodied and robust but silky. Long, pleasant aftertaste.

DON MELCHOR, PUENTO ALTO 290 €             
Cabernet Sauvignon 
Syvän punainen väri. Tuoksussa kypsää hedelmää, karhunvatukkaa, mustikkaa ja suklaata. 
Täyteläinen, erittäin tanniininen, marjainen, tamminen ja mokkainen. Pitkä jälkimaku.
Deep red color. Aromas of ripe fruit, blackberry, blueberry, and chocolate on the nose. Full bodied and high in tannins. Berries, 
oak and mocha on the palate. Long aftertaste.

MIGUEL TORRES CORDILLERA, MAIPO VALLEY 70 €
Cabernet Sauvignon
Mehevän täyteläinen viini. Tuoksussa karhunvatukkaa ja hitunen nahkaa. Maultaan elegantti, pehmeän tanniininen, tasapainoi-
nen ja hedelmäinen sekä mausteinen.
Juicy, full-bodied wine. Aromas of blackberries and a hint of leather on the nose. Elegant wine with soft tannins, well-balanced, 
fruity and spicy on the palate.

TORRES MANSO DE VELASCO, CURICÓ VALLEY 170 € 
Cabernet Sauvignon
Tumman purppurainen väri. Tuoksussa luumua ja karpaloa, neilikkaa, minttua, paahteisuutta ja yrttejä. Suuntuntuma on runsas 
ja täyteläinen. Kypsät tanniinit ja hillomaiset hedelmäaromit täydentyvät jälkimaussa paahteisilla vaniljan aromeilla.
Dark purple color. Aromas of plum and cranberry, cloves, mint, toastiness and herbs. The mouthfeel is rich and full. Ripe tannins 
and jam-like fruit aromas are complemented in the aftertaste by roasted vanilla aromas.

RED WINES


