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Aperitif
G & T , Gin og Tonic
Langley´s No. 8 London Gin og 1724 Tonic
Flot ren og klar i glasset. En skøn frisk duft af enebær, koriander
og en snert orangeskal. Disse aromaer går igen i den super bløde og
varme smag. En perfekt gin til en gin/tonic.
Kr. 85,Aperol Spritz
Italien
Aperol blev skabt i Norditalien i 1919 af Barbieri-brødrene, som fik
den revolutionerende idé at skabe verdens mildeste aperitif – med
kun 11% alkohol. Den rige og nuancerede smag kommer bl.a. fra
søde og bitre appelsiner, urter og rabarber.
Aperolen blandes med en anden italiensk specialitet – nemlig den
mousserende Prosecco fra det nordøstlige Italien.
Pr. glas
Kr. 65,Prosecco Castello 4357
Fabiano, Italien
I duft og smag mødes man af en delikat frugtrig smag med
et væld af gule frugter, friske æbler, pærer og en snert af blomster.
I munden opleves vinen frisk, livlig og fløjlsblød..
Pr glas
Kr. 60,Cremant d`Alsace, René Muré
Chardonnay, Pinot Noir, Frankrig
Flotte elegante bobler med en frisk duft af blomster og grønne
bær, samt lidt citrus. Vinen fornemmes frisk, med noter af
æble og grønne druer.
Pr glas
Kr. 65,-
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Mousserende og Champagne
Prosecco Castello 4357
Fabiano, Italien
I duft og smag mødes man af en delikat frugtrig smag med
et væld af gule frugter, friske æbler, pærer og en snert af blomster.
I munden opleves vinen frisk, livlig og fløjlsblød.. Kr. 295,Pr glas
Kr. 60,Jus de Raisin (Alkoholfri)
Jean Paul Giraud, Cognac, Frankrig
Denne skønne mousserende druemost er klar strågul i glasset med
gyldne reflekser. Duften er frisk og præget af grønne druer og lime.
Smagen er fint afstemt med en lille diskret sødme, der holder syren
fint i skak. Her mødes man af udprægede citrusnoter, lidt akacie og
en blød mousse og en lille bittertone.
Kr. 255,Cremant d`Alsace, René Muré
Chardonnay, Pinot Noir, Frankrig
Flotte elegante bobler med en frisk duft af blomster og grønne
bær, samt lidt citrus. Vinen fornemmes frisk, med noter af
æble og grønne druer.
Kr. 325,Pr glas
Kr. 65,Charles Mignon 1. cru Champagne
Pinot Noir, Chardonnay, Frankrig
Duften er ekspressiv med toner af hyld, frisk græs og lidt
grønne æbler. Smagen er fokuseret med sprød grøn frugt
og fornemmelsen af sommer.
Kr. 455,-
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Rosé
MIMI en Provence, Grande Reserve, Les Vins Bréban
Grenache, Cinsault, Syrah, Frankrig
Duften er karakteriseret ved lækre hints af forårsblomster og
citrusfrugter. Smagen overrasker med sine blomsteragtige
noter som stammer fra smagen af knust jordbær, citron og
vandmelon.
Kr. 265,Rouge a levres, Mas Baux (økologisk)
Grenache, Cabernet Sauvignon, Syrah, Frankrig
Duften er meget mineralsk med let røgede noter og rosenvand,
som efterfølges af hints af ribs. Smagen er livlig med syreholdige
røde frugter og afsluttes fint og uden bitterhed.
Kr. 285,Pr glas
Kr. 65,Marques del Atrio Rosado
Garnacha, Spanien
Fra glasset strømmer toner af jordbær, hindbær og stemning
af sommer. I munden opleves vinen tør og frisk med en fin lille
sødme. Her er et væld af friskplukkede modne jordbær, sorte
kirsebær og et let krydret præg. En smagfuld vin der bliver
hængende og fuldendes i eftersmagen.
Kr. 225,Pr glas
Kr. 55,-
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Hvidvine – Weissweine – White wines
L´Oie du Perigord – Husets hvidvin
Sauvignon Blanc, Frankrig
Duften er frisk med citrus og grape og i ganen opleves vinen blød,
frisk og delikat med masser af frisk frugt og en behagelig
afslutning.
Kr. 198,Pr. glas
Kr. 55,”Signature”, René Muré (økologisk)
Pinot Gris, Frankrig
I duften møder man let røgede toner med friske strøg af jordbær,
fersken og mango. I munden opleves vinen fyldig og sprød med
intense noter af mandarin og abrikoser. En vin der bliver hængende
i en lang fuldendt eftersmag.
Kr. 360,1/2 fl.
Kr. 185,Baux Blond IGP, Mas Baux (økologisk)
Muscat Petits Grains, Frankrig
Duften er præget af noter af pære, fennikel og duften af Muscat
Petits Grains-druen med jasmin som afslutning. Oplevelsen
fuldendes med en rund smag med noter af grape. Kr. 285,Pr. glas
Kr. 65,Lentz vin d`Alsace
Riesling, Frankrig
Duften er meget elegant med god mineralitet samt noter af citrus
og friske blomster. Smagen er flot balanceret med toner af lime,
citrus og grapefrugt.
Kr. 270,-
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Hvidvine – Weissweine – White wines
Chablis ”Le Carré de Cesar”, Château de Maligny
Chardonnay, Frankrig
lys farve med grønne reflekser, smagen er karakterfuld,
velafbalanceret medfine nuancer og en dejlig "blomstrende"
bouquet.
Kr. 365,Classic Riesling Spãtlese
Moselland, Tyskland
I smagen finder du fersken, honningmelon og antydning af
honning. Pæn syre og mellemlang eftersmag. Sødlig, men
også med en god syre, der afbalancerer sødmen
Kr. 255,Famiglia Corsarini, Castellani (økologisk)
Pinot Grigio, Sicilien, Italien
Duften er frisk og frugtrig med noter af æble og pære med et
hint af citrusfrugt, som munder ud i en duft af blomster.
Den frugtrige smag er forfriskende og elegant..
Kr. 240,Hayes Ranch, Wente Vineyards
Chardonnay, USA
Flot gylden i glasset med lokkende duft af eksotiske frugter og
citruskarakter. Smagen er blød og fyldig med god intens frugt og
en herlig afstemt eftersmag.
Kr. 325,-
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Rødvine – Rotweine – Red wines
L´Oie du Perigord – Husets rødvin
Merlot, Frankrig
Bouquet’en er indtagende med duft af modne bær. L’Oie du
Périgord Merlot er en harmonisk og velafbalanceret vin, der
fylder munden med lækker frugt og afsluttes med dejlige bløde
tanniner.
Kr. 198,Pr. glas
Kr. 55,Château Mignan, Minervois (økologisk)
Syrah, Grenache, Frankrig
En saftig økologisk bulderbasse fra Sydfrankrig. Minervoisdistriktet viser her, hvad Syrah-druen kan byde på fra et
fremragende terroir: blød varm frugt og lang eftersmag.
Kr. 248,Château Fleur de Jean Gue, Lalande-de-Pomerol
Merlot, Cabernet Franc, Frankrig
I munden dominerer smagen af solbær og ristet kaffe. I eftersmagen
er der noter af abrikos og behagelige krydderier. Den store andel af
Merlot-druer giver vinen balance og gør den rund og fløjlsblød.
Kr. 365,La Vie en Rouge, Mas Baux (økologisk)
Syrah, Frankrig
Vinen overvælder dine næsebor med et aromatisk univers af solbær
og brombær. Elegant og vedvarende smag af søde krydderier
indtager din mund. 100 % syrah fra økologisk dyrkede druer.
Kr. 285,Pr. glas
Kr. 65,-

6

Rødvine – Rotweine – Red wines
Châteauneuf-du-Pape “La Fagotiere”
Grenache, Mourvedre, Cinsault, Clairette og Bourboulenc og Syrah
Frankrig
Flot rød farve med god tæthed. Duften er ekspressiv og her er
noter af skovens mørke bær og et strejf af læder. Smagen er fyldig
med god struktur. Igen er her noter fra mørke skovbær og læder,
samt en anelse krydderi.
Kr. 398,
Urban Ribera, Ribera del Duero, O. Fournier
Tempranillo, Spanien
Duften er intens med noter af moden sort frugt, krydderi, chokolade
og lidt lakrids. Smagen er flot struktureret og velafbalanceret, her
går noterne af sorte frugter som brombær igen sammen med lette
toner af lakrids. En flot let mineralsk vin med fine krydrede toner
fra fadlagringen.
Kr. 285,”Knotty Vines”, Rodney Strong
Zinfandel, Sonoma, USA
Frisk frugt med noter af hindbær fra Russian River Valley samt
moden sødmefuld frugt, især brombær og peber fra Alexander
Valley giver en vin med stor smagsmæssig diversitet. Lagringen
fremhæver druens krydredekarakter.
Kr. 398,Primitivo di Manduria Mandus, Rocca delle Macie
Primitivo, Italien
Duften er fyldig og intens og byder, som smagen, på noter af modne
kirsebær, blommer, kakao og vanilje. En elegant og dejlig varm vin
med en lang vedvarende eftersmag..
Kr. 275,-
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Rødvine – Rotweine – Red wines
La Cattura, Chianti Superiore, Castellani (økologisk)
Toreldego, Syrah, Italien
La Cattura er mørke-lilla i glasset med sort kerne. Duften er
parfumeret med brombær og friskkværnet peber. Smagen er tæt
pakket med rå frugt og tanniner, der smyger sig om tungen.
Der er dyb mørk frugt, brombær og afslutningen er flot balanceret
med en lækker kølig frugt.
Kr. 275,Ripasso Valpolicella Classico Superiore, Fabiano
Corvina, Rondinella, Molinara, Negrara, Italien
Tæt sort struktur med rød kant. Duften er præget af mørk
chokolade og varme brombær. Smagen er kraftfuld med en
kaskade af røde bær, mokka, chokolade og bløde tanniner.
Vinen har en anelse restsødme der balanceres fornemt
af den kraftfulde frugt og koncentration.
Kr. 345,Babich Vinery Estate Bottled
Pinot Noir, New Zealand
Fra Marlborough kommer denne bløde og lækre Pinot Noir som er
fyldt med krydderier, blommer, kirsebær og noter af skovbund.
Smagen er let og imødekommende, og den har en flot og lang
eftersmag med bløde og nuancerede noter.
Kr. 355,-
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Øl /Beers
Tuborg, 0,33 l

Kr. 30,-

Carlsberg 0,33 l

Kr. 30,-

Tuborg Classic, 0,33 l

Kr. 30,-

Erdinger Weissbeer, 0,5 l

Kr. 65,-

Grimbergen, 0,33 l

Kr. 50,-

Grimbergen, 0,75 l.

Kr. 100,-

Vi har ikke fadøl…
We do not have tap-beer…
Lokale øl fra Rise Bryggeri Se varianter og beskrivelser andetsteds!
Local beers from Rise Brewery Varieties and descriptions: Look next pages!
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Rise øl
Beer from local brewery
India Pale Ale

Indian Pale Ale ere n utrolig velafbalanceret øl, brygget på
det gode vand fra Rise, Pale Ale-bygmalt, sucker humle og engelsk overgær, og
tilsat asorbinsyre (5300). IPAèn er en klassisk sejlerøl – brygget første gang i
kolonitisdens England. Den ekstra humle gjorde det muligt for øllet at holde sig
under hele den lange sejlads til Indien.

Valnød / Walnut Rise Bryggeris Hertug Hans no. 5 er utrolig populær.
Denne gode bock er lavtskummende og maltet med en god humlebitterhed, der
komplementeres af den sødlige valnøddesmag. Vi har brygget den på
pilsnerbygmalt, karamelbygmalt, sortbygmalt og hvedemalt, det gode vand fra
Rise samt aromahumlen Goldings. Der er tilsat undergær og ascorbinsyre (E300).

Valnød økologisk / Walnut organic Rise Bryggeris økologiske
valnøddeøl er lidt mildere i smagen end Hertug Hans no. 5; og så er den heller
ikke så stærk. Også her har vi tilsat en anelse valnøddesirup. Det giver en helt
speciel sødme og rundhed, der gør denne øl til manges favoritøl. Med
valnøddesiruppen har vi opnået en harmonisk, rødbrun og stærkt undergæret
“Bock”-øl, der afgiver en delikat, blød og rund valnøddearoma.

Dark Ale

Rise Bryggeris Dark Ale er elsket af mange. Dels på grund af dens
smukke glød, når den kommer i glasset og dels fordi vi her har en særdeles
velbrygget øl, med spændende og afbalancerede smagsnuancer af bl.a. lakrids og
frugt. Man kommer ikke udenom en Ærø Dark Ale, hvis man vil prøve en øl med
naturlig og nuanceret smagsfylde.
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Rise øl
Stout Økologisk – Stout organic –

Også kaldet husets kolde kaffe.
Øllen er nærmest sort - den er baseret på økologisk pale ale bygmalt - det er
tilsætningen af karamelliseret og hårdt ristet byg der giver farven og smagen af
kaffe, og et strejf af lakrids.

Gylden Gylden Pale Ale opstod engang, da tørring af malt ved hjælp af koks
gjorde processen nemmere at styre. Man kunne da lave en lysere og mildere øl, der
var anvendelig til alle typer mad. Den egner sig fantastisk til en sommerfrokost i
haven, eller som tørstslukker på varme dage. Den fine smag og relativt lave
alkoholprocent gør, at de fleste frokostretter kan hamle op med denne øl.
Grolle Pilsner Type: Lys Ale Vi er stolte af vores Grolle Pilsner. Den blev
nemlig kåret i Smag & Behags store øltest som en af Danmarks bedste pilsnere
med adelsmærket ‘fornemt brygarbejde’. Navnet Grolle betyder på ærøsk
gråspurv. Du kan også finde grollen på Rise Bryggeris logo.
Selv om der er både smag og nydelse i Vores Grolle Pilsner som den er, så skal den
ikke afskrives som eminent læskende tørstslukker. Perfekt på en varm dag og
ovenpå et stykke veludført fysisk arbejde.
Tangøl / Seaweed-beer Denne øl er en frisk lys pale ale, der er brygget
med tang fra Ærøs Kyster. Tangen der anvendes er blæretang, der er hentet
direkte ved kysten samme dag som øllet brygges. Det tilfører øllen en snert af salt
i smagen. På trods af et meget kraftigt humlebid, der giver øllet en bitter karakter,
er den stadig frisk og med citrusnoter fra Cascadehumlen.

0,5 liter flasker
DKr. 65,-
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Sodavand & Alkoholfrie drikke / Non-alcoholic drinks
Sodavand / Soft drinks
Danskvand / Sparkling water
Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta
Sprite
Schweppes lemon
Tonic
Æblemost/Apple from local brewery, 0,6 l
Ramlösa m/brus / 0,8l / Sparkling water
Ramlösa u/brus 0,8 l / Stilll water

Kr. 28,Kr. 28,Kr. 28,Kr. 28,Kr. 28,Kr. 28,Kr. 28,Kr. 65,Kr. 38,Kr. 38,-

Økologisk/Organic:
Æblemost / Applejuice, 0,25 l
Hyldeblomst / Elderflower, 0.25 l
Rabarber / Rhubarb 0,25 l
Ginger Ale, 0,25 l
Øl /Beer
Carlsberg Nordic – alco-free, 0,33 l
Erdinger Weissbeer – alco-free, 0,5 l
Vine / Wine
Jus de Raisin –
Jean Paul Giraud, Frankrig Mousserende

Kr. 35,Kr. 35,Kr. 35,Kr. 35,-

Kr. 255,-

Chardonnay ‘
Raggendorf’ Østrig – Hvidvin / Whitewine

Kr. 198,-

Cabernet Sauvignon ‘
Raggendorf’ Østrig – Rødvin / Redwine

Kr. 198,-

Kr. 30,Kr. 65,-
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Spiritus / Spirituosen /Spirits
Akvavit - Brøndum eller Rød Aalborg, 4 cl.

Kr. 30,-

Linie Akvavit, 4 cl.

Kr. 35,-

Cognac, 3 cl.

Kr. 60,-

Chivas Regal Whisky, 3 cl.

Kr. 60,-

Riise Rom, 3 cl.

Kr. 60,-

Calvados, 3 cl.

Kr. 60,-

Rom og Cola

Kr. 55,-

Campari og soda

Kr. 50,-

Sambucca, 3 cl.

Kr. 30,-

Bailey, 5 cl.

Kr. 40,-

Grand Marnier ell. Cointreau 4 cl.

Kr. 40,-

Drambuie, 4 cl.

Kr. 60,-

Aperol Spritz

Kr. 65,-

Gin&Tonic – Langleys

Kr. 85,-
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Kaffe /Coffees
Kaffe/the
Espresso
Dobbelt espresso
Café latte
Latte Macchiato
Cappucino
Irish Coffee

Kr. 30,Kr. 30,Kr. 38,Kr. 40,Kr. 40,Kr. 40,Kr. 60,-

Desserter /Desserts
Chokolademousse m/flødeskum, appelsin
og kandiserede violer / Kr. 60,Chockolatemousse w/whipped cream and violets / Kr. 60,-

Creme Brulé / Kr. 55,Creme Brulé & Irish coffee / Kr. 95,Æbletærte med marcipan og kanel / Kr. 60,Applepie with marcipan and cinnemon / Kr. 60,-

Rødgrød med fløde / Kr. 50,Danish speciality – fruity *porridge” with cream / Kr. 50,-

Dessertvine / Dessertwines
Alvear Pedro Zimenez Solera 1927, 5 cl. / Kr. 60,Muscat de Rivesaltes, Croix Milhas, 5 cl. / Kr. 50,Portwine – Nieport LBV, 5 cl. / Kr. 50,Portwine – 10 års Nieport, 5 cl. / Kr. 60,-
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Sagt om vin og alkohol…
"Vin er lys holdt sammen af væske." - Galileo Galilei
"Det er rigtigt, at alkohol aldrig har helbredt snue. Men det har en
læge heller aldrig." - Winston Churchill
"Gå til glasset med din glæde, men gå ikke til flasken med din
sorg." - G.K Chesterton
"Jeg laver mad med vin, og nogle gange putter jeg den endda i
maden." - W. C. Fields

Quotes on alcohol…
Alcohol is not in my vodkabulary. However, I looked it up on
whiskeypedia and learned if you drink too much of it, its likely
tequilya…
I need a glass of wine. Or a bottle. Or a winery in Italy…
Not to get technical… but according to chemistry, alcohol is a
solution.
Every box of raisins is a tragic story of grapes that could have been
wine…
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