Vegetar / Veganer
STEGTE GLASEREDE GRØNTSAGER
Serveres med hjemmebagt brød				

169,-

BRAMSLEVGRYDE
Serveres med ris eller hjemmebagt brød			

179,-

LASAGNE
Serveres med revet gulerod 					

149,-

DAGENS SUPPE
Spørg betjeningen							99,-

BIKSEMAD
No meat chunck, spejlæg, rødbeder og
hjemmebagt rugbrød							109,-

BRAMSLEV SANDWICH
Hjemmebagt brioche, marineret soya protein,
salsa, revet gulerod og hjemmesyltede rødløg		

119,-

TARTELETTER 3 STK
Hjemmelavet no meet chunck i asparges			

99,-

NO MEAT BALLS I STÆRK TOMATSOVS
Frisk pasta, frisk revet tofu					

139,-

Dessert
GAMMELDAGS ÆBLEKAGE
INKL. KAFFE
Serveret i glas								79,-

HJEMMEBAGT CHOKOLADEKAGE
Hjemmelavet is eller sorbet 					79,IRISH COFFEE
Tullamore Irish whisky, candis, kaffe og fløde

89,-

HJEMMELAVET ISKAGE M/KARAMEL
Og syltet skovbær 							79,-

Sicilien
Sicilien

Fedele, Bianco, Sicilien, 2018

Organic & vegan

FEDELE, BIANCO, SICILIEN, 2018

FEDELE, ROSS0, SICILIEN, 2018

Vinen har en vidunderlig struktur og er meget tilgængelig. Dens røde bærfrugtsmag gør den ideel
til al slags rødt kød eksempelvis pastaretter.

The Wine People

The Wine People

Prosecco

Vinen

Varenr.:
1018520
Fedele betyder
loyal eller trofast og understreger, at vinene
Område:
Italien,
er tro mod
deresSicilien
terroir og druesort. Fedele henviser også

Område:
Drue:

Italien, Sicilien
Nero d'Avola, Merlot og Syrah
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god kvalitet til en rimelig pris. Vinfremstillingen sker hos udvalgte
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ProVerBio har fine bobler, med en klassisk Prosecco-aromatisk næse. Vinen er
kendte områder som f.eks. Toscana.
meget blød på ganen og tilbyder forfriskende syrlighed med masser af frugtsmag
Vinen
som æble, abrikos og bananer. En flot økologisk, veganer-venlig og fornøjelig
Vinen
Fedele er en række økologiske sicilianske vine, der er fremstillet
af oprindelige
drikkevin,
der ideelt kan serveres som aperitif, samt perfekt match med det
Fedele er en række økologiske sicilianske vine, der er fremstillet af oprindelige
lokale druesorter. Fedele-vinene har en vidunderlig klarhed og renhed af
orientalske køkken, fisk, fjerkræ og salater.
lokale druesorter. Fedele-vinene har en vidunderlig klarhed og renhed af
økologisk frugt, hvor alle former af kemikalier eller menneskeskabte pesticider
økologisk frugt, hvor alle former af kemikalier eller menneskeskabte pesticider
naturligvis er absolut bandlyst. Hver Fedele-vin er et fantastisk eksempel på en
ProVerBio er italiensk for ordsprog og henviser til tre
naturligvis er absolut bandlyst. Hver Fedele-vin er et fantastisk karakteristisk
eksempel på en
siciliansk vin og tilbyder virkelig value-for-money. Hver vin er
italienske ord, der karakteriserer vinen. PRO for Prosecco,
Navn:
karakteristisk siciliansk vin og tilbyder virkelig value-for-money.certificeret
Hver vin erøkologisk af det officielle organ - Bioagricert ITBIO
007 og er
VER for Vero (virkelig) og BIO for Biologico (økologisk).
certificeret økologisk af det officielle organ – Bioagricert ITBIO 007 og er
desuden
Vegan
Friendly
certificeret.
Fedele
Rosso
laves
på
en
blanding
af
desuden Vegan Friendly certificeret. Fedele Bianco laves på en blanding af
hovedsagelig
Nero
d'Avola
med
en
andel
af
Merlot
og
Syrah.
Druerne
dyrkes
på
Druerne presses meget forsigtigt i en pneumatisk presse.
hovedsagelig Catarratto med en andel af Inzolia og Grecanico. Trapani-bakkerne
Druerne er valgt ved hjælp af det traditionelle italienske Spalliera-system,
Forud for gæringen afkøles saften for at tillade naturlig
Vinifikation: hvor
blandt nogle af de bedste vinmarker i Trapani-området. Dette vingårdsområde
er op af espalier. Høsten foregår ofte i begyndelsen af oktober.
sedimentation af de faste stoffer og saften.
druerne slynger sig
en af de mest karakteristiske og typiske for regionen med overvejende
hvide foregår ved kontrollerede temperaturer, der ikke overstiger 28°C,
Fermentering
Vinen er meget blød på ganen og tilbyder forfriskende
druer. Druerne er plukket i hånden i midten af september, hvor
de hyppig
har opnået
med
pumpning i de tidlige stadier for at sikre optimal farveudvinding og
syrlighed med masser af frugtagtig smag som æble, abrikos
Smagenoter:
deres optimale modenhed. Druerne vinificeres separat – Cataratto alene og
bløde
tanniner.
Siciliens
fremmeste
røde
druesort
er
Nero
d'Avola.
Fedele
Rosso
og bananer.
Inzolien og Grecanico sammen. Efter fermenteringen af Cataratto
er færdig,
har en
vidunderlig struktur, bløde tanniner og er meget tilgængelig. Dens røde
blandes de to vine og opbevares på ståltanke indtil slutningen af
december. gør den ideel til al slags rødt kød og eksempelvis tomatbaserede
Velkomst, Tapas, Italiensk mad, Mager fisk
bærfrugtsmag
Anbefales
til:
Fakta
Vinen er en fornøjelig dagligdagsvin, der tilbyder intense aromaer
af både
pastasaucer.
Fakta
Varenr.:
1020405
citrusfrugter og tropisk frugtsmag. Perfekt med skaldyr eller som aperitif.
Fedele betyder loyal eller trofast på italiensk,
Navn: og

PROVERBIO, PROSECCO DOC
EXTRA DRY

Fakta
Varenr.:
Område:
Drue:

Vinen er en mousserende vin, der er meget blød
og tilbyder forfriskende syrlighed med masser af
frugtsmag.
1019281
Italien, Treviso
Glera

1/1 flaske 199,-

1 glas 68,- 		

1/1 flaske 199,1 glas 68,- 		

1/1 flaske 199,1 glas 68,- 		

Proverbio,
Fedele, Rosso, Sicilien
, 2019 Prosecco DOC Extra Dry Organic & Vegan

Vinen er en fornøjelig dagligdagsvin, der tilbyder
intense aromaer af både citrusfrugter og tropisk
frugtsmag.

Prosecco er fra 2010 ikke længere navnet på en drue – men et geografisk område,
Sicilien repræsenterer en af Europas ældste vinkulturer med enSicilien
fantastisk
repræsenterer en af Europas ældste vinkulturer med en fantastisk
Valdobbiadene. Området har samtidig fået DOCG status. Derudover er
spændende geologi, der har afsæt i lokale druesorter og måske spændende
især i den helt
geologi, der har afsæt i lokale druesorter og måske især i den helt
Prosecco en italiensk mousserende hvidvin, generelt en tør eller ekstra tør vin.
særegne magma-jordbund fra vulkanen Etna. Sicilien er Italienssæregne
næststørste
magma-jordbund fra vulkanen Etna. Sicilien er Italiens næststørste
er normalt lavet af Glera-druen, den drue, som tidligere blev kaldt
vinregion, kun overgået af naboregionen Apulien. Det er nok druen
Nerokun overgået af naboregionen Apulien. Det er nokDen
vinregion,
druen Nero
"Prosecco". Selvom navnet er afledt af den italienske landsby Prosecco nær
d’Avola de fleste forbinder siciliansk vin med, men der findes mange
d’Avolaspændende
de fleste forbinder siciliansk vin med, men der findes mange spændende
Trieste, hvor druen kan have sin oprindelse, produceres DOC Prosecco i
og helt anderledes druer fra Sicilien, f.eks. Nerello Mascalese ogogtilhelt
hvidvine
anderledes druer fra Sicilien, f.eks. Nerello Mascalese og til hvidvine
regionerne Veneto og Friuli.
Cataratto, Grillo og mange flere.
Cataratto, Grillo og mange flere.

Vine

