
AKHUP S
DET GAMLE

RESTAURANT I NYSTED

I dag fungerer Pakhuset som restaurant.

Det Gamle Pakhus er bygget som kornmagasin i 
1781 af købmand Simon Groth Clausen, som 

ejede gården overfor. Pakhuset er det ældste af de 
bevarede pakhuse i Nysted.

I 1809 blev Pakhuset brugt til indkvartering af 
spanske soldater under Napoleonskrigen. På et 
tidspunkt har Pakhuset også været anvendt som 
midlertidigt hospital, men for det meste har her 

været opbevaring. Helt frem til 1928 var her korn 
og vognmagasin.

I 1928 gennemgik Pakhuset en større ombygning, 
hvor skodderne blev taget af vinduerne, og 

vinduerne i stueetagen blev flyttet et fag hver, så de 
kom til at sidde lige under vinduerne på første 

etage. Her er der sket et opbrud af konstruktionen 
i det nordligste fag på facaden, hvor et vindue i dag 

sidder der, hvor skråstiveren førhen har siddet. 
Senest er taget lagt om og blev opført uden de 

tidligere støbejernsvinduer.

Siden 1920 har familien Engelbredt ejet bygningen, 
sammen med de omkringliggende bygninger, og 

haft en produktionsvirksomhed med fremstilling af 
arbejdstøj.
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25 cl.: 55,- kr. – 50 cl.: 100,- kr. – 100 cl.: 195,- kr.

Denne  hverdagsvin serveres i kander på 
1/4, 1/2 eller 1/1 liter. Rødvin serveres i lerkander og hvid- og 

rosevin serveres i glaskander.

Vores kandevin er normalt spansk, men det kan variere fra �d 
�l anden. Vinen er halvtør �l tør, og det er sådan en vin, man 

ville få serveret på glas i en lille spansk café

Vin på kande

KANDEVIN

Rødvin, hvidvin, rosevin

HUSETS VIN

En god Cuvée består al�d af den re�e kombina�on af vine med 

forskellig oprindelse lavet på forskellige druer. Badet Clément har 

med denne ”Cuvée Pres�ge” formået at frembringe en perfekt 

afstemt vin af høj kvalitet.

Frankrig – Sammenstukket – Citrus, passionsfrugt, grape, blomster

75 cl.: 195,- kr.

Cuvee de Pres�ge

Glas: 65,- kr.

Rødvin, hvidvin, rosevin

Rosévin: 
Stony Creek Shiraz Rosé

Australien – Padthaway – Blommer, kirsebær, peber

Glas: 65,- kr.

Kra�fuld og mørk Shiraz fra Padthaway i Australien. En perfekt 
ledsager �l godt kød.

Australien – Riverland – Hindbær, jordbær, citrus

Hvidvin: 
Stony Creek, Chardonnay

Rødvin:
 Stony Creek, Shiraz

Dejlig frisk hvidvin med fin frug�ylde og en sødmefuld du� af grøn 

frugt.

Australien – Padthaway – Tropiske frugter, æble

Frisk og livlig rosévin med masser af sa�ige bær og en sprød 

e�ersmag.

75 cl.: 198,- kr.
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HVIDVIN

Cuvee de Pres�ge

Glas: 65,- kr.

Frankrig – Alsace – Citrus, blomster, mineralsk

75 cl.: 289,- kr.
37,5 cl.: 175,- kr.

En god Cuvée består al�d af den re�e kombina�on af vine med 

forskellig oprindelse lavet på forskellige druer. Badet Clément har 

med denne ”Cuvée Pres�ge” formået at frembringe en perfekt 

afstemt hvidvin af høj kvalitet.

Med vin fra Charles Sparr får man serveret fire genera�oners erfaring. 

Hos Charles Sparr dyrkes druerne med respekt, tålmodighed og 

ydmyghed.

Frankrig – Sammenstukket – Citrus, passionsfrugt, grape, blomster

Dejlig frisk hvidvin med fin frug�ylde og en sødmefuld du� af grøn 

frugt.

Australien – Padthaway – Tropiske frugter, æble

Stony Creek, Chardonnay

75 cl.: 198,- kr.

75 cl.: 195,- kr.

Riesling Charles Sparr

Glas: 65,- kr.

Castellani Famiglia Corsarini Pinot Grigio Terre Siciliane 
IGT

 

En fantas�sk frisk og frugtrig hvidvin fra Sicilien lavet på økologisk 

dyrkede druer.

75 cl.: 245,- kr.

Italien – Sicilien – Æble, pære, citrus
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75 cl.: 195,- kr.

Frankrig - Languedoc Roussillon - Fersken, roser, viol, kirsebær.

Frisk og livlig rosévin med masser af sa�ige bær og en sprød 

e�ersmag.

75 cl.: 198,- kr.

Cuvee de Pres�ge

Mimi rosé er en frugtrig rosévin, der har en indbydende sart rosa 

farve. Det er en vin, der kan nydes �l le�e re�er eller blot som et glas 

i u�de.

En god Cuvée består al�d af den re�e kombina�on af vine med 

forskellig oprindelse lavet på forskellige druer. Badet Clément har 

med denne ”Cuvée Pres�ge” formået at frembringe en perfekt 

afstemt hvidvin af høj kvalitet.

Stony Creek Shiraz Rosé

ROSEVIN

Glas: 65,- kr.

75 cl.: 340,- kr.

Australien – Riverland – Hindbær, jordbær, citrus

Domaine Mas Baux Rouge A Levres IGP Cötes Catalanes

Glas: 65,- kr.

Mimi Provence Rosé

Frankrig – Provence – Blomster, citrus, melon

En succesrig rosévin der modtager guldmedaljer hvert år, hvilket man 

forstår fuldt ud, når vinen smages.

En succesrig rosévin der modtager guldmedaljer hvert år, hvilket man 

forstår fuldt ud, når vinen smages.

Vinen har en sart, lys rød farve. Du�en er meget mineralsk med let 

røgede noter og rosenvand, som e�erfølges af hints af ribs. Smagen 

er livlig med syreholdige røde frugter og afslu�es fint og uden 

bi�erhed.

75 cl.: 390. kr.
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  Pinot Grigio - Abruzzo

Noter af solbær, mokka, nødder og middelhav.

Ramoro - Orange Pinot Grigio Lunaria

 

Lys laksefarvet orangevin.

God harmoni mellem friskheden og frugtsødmen, og en blanding af 
ekso�ske frug�oner og nuancer af krydderurter.

75 cl.: 395,- kr.

Bredt spektrum af blomster (rose akacia, freesia, lavendel og citrus), 
frugtag�g med urteag�ge noter og kulbrinte.

Orange vin laves på hvide druer, men i stedet for at presse druerne 
med det samme og sortere skallerne fra, så lader man vinificeringen 

starte med skallerne i – lige som med rødvin.

ORANGEVIN

Sam�dig får den en anderledes farve fra skallerne og bliver mere 
orange – deraf navnet.

Bucefalo Orange Lunaria

På denne måde får man farve, aroma og struktur fra skaller, kerner 
osv. med i vinen, og det giver altså en helt anderledes smagsoplevelse 

end den typiske hvidvin.

Dyb flot orangevin.

Blød og moden med noter af nektarin, fersken, appelsinskal og 
kandiseret citronskal
Pinot Grigio - Abruzzo

 
75 cl.: 395,- kr.
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75 cl.: 454,- kr.

75 cl.: 425,- kr.

Viña Tarapacá Gran Reserva Organic
En topvin frems�llet på økologisk dyrkede druer. Lige ved siden af 

Viña Tarapacá er der plantet en del forskellige druesorter og hvert år 

smager man sig frem �l hvad der vil være den mest op�male 

sammensætning af druer.

 
Chile – Central Valley – Mørke bær, tobak, læder

RØDVIN

En god Cuvée består al�d af den re�e kombina�on af vine med 

forskellig oprindelse lavet på forskellige druer. Badet Clément har 

med denne ”Cuvée Pres�ge” formået at frembringe en perfekt 

afstemt rødvin af høj kvalitet.

Frankrig – sammenstukket

75 cl.: 195,- kr.
Glas: 65,- kr.

Cuvee de Pres�ge

Stony Creek, Shiraz

Glas: 65,- kr.

Kra�fuld og mørk Shiraz fra Padthaway i Australien. En perfekt 
ledsager �l godt kød.

Australien – Padthaway – Blommer, kirsebær, peber

Famiglia Corsarini Chian� – Økologisk

75 cl.: 198,- kr.

En behagelig og alsidig vin med god balance mellem frugt, tanniner 

og syre. Økologisk vin.

Italien – Toscana – Kirsebær, krydderi

 

Château Caroline Moulis-En-Médoc - CRU Bourgeois
Denne rødvin fremstår med en god du� af skovbund, brombær og 

solbær i skøn harmoni. I munden er vinen fyldig med gode tæ�e 

tanniner og noter af solbær, læder og lang kra�fuld e�ersmag.

En fremragende ledsager �l kra�fulde oksekødsre�er, lam og modne 

tørre oste.

Frankrig - Bordeaux - Bær, moden frugt

Domaines Barons de Rothschild (lafite), Légende "R" 
Rouge

75 cl.: 335,- kr.
Frankrig - Bordeaux - Krydderi, mørke bær

Ru�ni Trumpeter Pinot Noir

75 cl.: 355,- kr.
Argen�na – Mendoza – Røde bær, vanilje, lakrids

75 cl.: 220,- kr.

Dyb lilla farve med en charmerende du� af solbær, kirsebær og lidt 

toastede noter fra fadlagringen. Smagen er fyldig og struktureret med 

gode bløde tanniner og en frugtdomineret afslutning af smagen.

Trumpeter henviser �l en god lyd og i de�e �lfælde �l en rig�g god 

smag. I Trumpeter Pinot Noir kan man virkelig smage alle Pinot Noirs 

karakteris�ka.
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Intens, mørkerød farve.

 

Coste di Moro - Montepulciano Lunaria

Du�en er meget koncentreret med mørke toner af syltede kirsebær, 
brombær, bi�er chokolade og nyristet kaffe.

Smagen er kødfuld og kompleks, med god tannin og velour, og en tør 
og krydret finish, som udvikler sig flot i glasset og fortsæ�er i 

munden.
Montepulciano - Abruzzo

75 cl.: 395,- kr.

Côte du Rhône++--
Domaine des Carabiniers

Aromaer af røde frugter.
Røde frugter og krydderier. Fine og godt integrerede tanniner.

50% Grenache / 50% Syrah

75 cl.: 395,- kr.

Côtes-du-Rhône

Dyb rød farve.

Rødvin uden �lsa�e sulfi�er og med naturlig gæring. 
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F B Dumont - Brut 

Sandiliano Spumante Dessert Grande Cuvée 

MOUSERENDE VIN

Italien - Piemonte - Moden frugt, citrus

Flot klar i farven med fine og vedholdende bobler. Du�en er 

udtryksfuld og intens med fine frugtnoter og blomster. Smagen er 

sødmefyldt og delikat med en behagelig og blød e�ersmag. 

E�ersmagen er frisk med god bærsødme.

F B Dumont Brut er en forfriskende og liflig mousserende vin fyldt 

med frugt. F B Dumont syner indbydende i glasset med sin lyse, gule 

farve og de fine bobler. Både du� og smag er præget af sa�ige æbler, 

der giver god friskhed �l vinen.

75 cl.: 235,- kr.

Sandiliano Spumante Brut Grande Cuvée

Italien - Piemonte - Moden frugt, blomster

75 cl.: 240,- kr.

Den ideelle ledsager �l desserter og tørkager.

Frankrig - Alsace - Blomster, citrus

Sandiliano Brut fremstår flot og elegant i glasset med vedholdende, 

fine bobler. Du�en er flot balanceret med le�e nøddetoner og en 

frisk grøn frugt. Smagen er harmonisk og blød med god syre.

Ideel som aperi�f eller som ledsager �l appe�tvækkere, fisk eller 

andre le�e re�er.

75 cl.: 235,- kr.

Castellblanc Organic
Økologisk frisk og balanceret Cava med god syre og en lang, elegant 

e�ersmag. Tør.

 
75 cl.: 350,- kr.

Spanien – Penedès – Fersken, citrusfrugt, blomster

9



10

Glas: 65,- kr.

Glas: 65,- kr.

Glas: 55,- kr.

Feuerheerd´s Late Bo�led Vintage Port 

Dona Antonia

Quinta do Pégo LBV er frembragt fra ejendommens A-klassificerede 

vinmarker beliggende i op �l 350 meters højde, hvor der høstes med 

særdeles lave udby�er. 

 Dona Antónia Reserva er lavet af et blend af tradi�onelle røde druer - 

Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinta Roriz, Tinta Cão, 

Tinta Amarela m.fl. - alle håndplukkede og nøje udvalgt fra Ferreiras 

bedste marker i den øvre Corgo region.

Ferreira Tawny Port er en klassisk kvalitets Tawny port lavet af et 

blend af tradi�onelle røde Douro druer, nøje udvalgt fra Ferreiras 

marker i Douro. Vinen har lagret i egefade. Vinen har et smukt, rødt 

skær. Denne portvin er frisk og delikat med toner af krydderier og 

tørret frugt.

Mørk, delikat og ungdommelig druefrugt. Ganske køligt udtryk med 

mere elegance end styrke. Kul�veret krydret med egetræ og et touch 

kamfer.

 Premium Reserva port fra Ferreira har lagret i egefade. De udvalgte 

vine i blended er mellem 4 og 12 år. Det færdige blend har en 

gennemsnitsalder på ca. 7 år. 

PORTVIN

Ferreira Tawny Port

Quinta do Pégo

Late Bo�led Vintage er lidt en mellem�ng mellem vintage port og 

fadport. En portvin fra et godt år, der lagres ublandet på fad i 

minimum 4 år. Pégos eksempel er hovedsageligt lavet fra druerne 

Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão og Sousão.

Vinen fremstår mørkrød i farven med intense og charmerende 

aromaer af modne hindbær, solbær, sorte kirsebær og florale 

undertoner.

Glas: 65,- kr.



For færdigpakkede, økologiske fødevarer importeret fra lande uden 

for EU, er det frivilligt at bruge EU-logoet. Hvis EU-logoet anvendes, 

vil det al�d skulle fremgå af varen, om den stammer fra EU eller lande 

uden for EU. 

Domaine des Carabiniers

EU-logo for økologi, fordi der er fælles økologiregler i EU. Alle 

økologiske fødevarer, der færdigpakkes i EU, skal mærkes med EU's 

økologimærke. Logoet skal gøre det le�ere for forbrugerne at finde 

de økologiske varer på hylderne - uanset hvilket EU-land de kommer 

fra. 

Vingården Lunaria
Vingården LUNARIA blev grundlagt i 1964 som et klassisk koopera�v 

af engagerede landmænd og har stadig en enorm økonomisk 
betydning for de små landbrug i området. Det er på samme �d 

landsbyens sociale centrum og takket være dens succes 
lokalbefolkningens stolthed. Orsogna ligger under Abruzzo 

Na�onalpark Majella mellem høje bjerge og Adriaterhavet. De 
Demeter-cer�ficerede biodynamiske vinmarker markedsføres som et 

separat projekt under Lunaria mærket.

"Enhver vinmager skal have naturen med i sine overvejelser." 

Chris�an og

Fabien Domaine des Carabiniers ligger ved landsbyen Roquemaure på 

højre bred af den sydlige Rhône-sek�on, i den såkaldte Côtes-du-

Rhône-Méridionales, området omkring Orange og den �dligere 

pavelige residens Avignon.

Biodynamic Federa�on Demeter Interna�onal er den største 

cer�ficeringsorganisa�on for biodynamisk landbrug og er en af   tre 

dominerende økologiske cer�ficeringsorganer. Dens navn er en 

reference �l Demeter, den græske gudinde for korn og frugtbarhed.

Adelgade 40 - 42
4880 Nysted

CVR: 25121813

Telefon: 56 18 02 00

Det Gamle Pakhus ApS


