VELKOMMEN TIL

I HJERTET AF ASSENS
Restauranten er opkaldt
efter Kong Frederik IX,
som var kendt som søens
mand og folkets konge.

Da Assens er en gammel
søkøbstad, og vi bestræber os på, at være folkets
restaurant tillader vi os, at
bruge denne ædle mands
navn.

VIN KORT
HVIDVIN

RØDVIN

Husets vin
Glas 59 kr.
Alameda, Chardonnay Californien, USA 1/2 flaske 109 kr.
1 flaske 189 kr.
Delikat blomster- og frugtduft. Frisk
smag af lime, citrus og rosenblade med
noter af krydderier samt en ren og behagelig eftersmag.

Husets vin
Alameda, Zinfandel, Californien, USA
En super lækker og fyldig rødvin, der
funkler i glasset med sin skønne røde
farve. Fremragende frugtsmag og en
harmonisk og vidunderlig eftersmag.

Palmberg, Riesling Spätles
1 flaske 239 kr.
Lieblich Pfalz, Tyskland
Det er en frisk hvidvin med flot gyldengul farve med et
grønligt skær samt frugtig duft af æble, grapefrugt og
abrikos. Smagen er sødlig, blød og behagelig med noter
af eksotiske frugter, krydret syre samt en blid og behagelig
eftersmag med et elegant strejf af fersken.

14 Hands, Hot to Trot
1 flaske 239 kr.
Red Blend, Washington, USA
Delikat duft af modne kirsebær og te. Blød og rund frugtsmag af sorte kirsebær og blommer med et strejf af krydderier, bløde tanniner samt en lang og behagelig eftersmag.

Klein Constantia
1 flaske 279 kr.
Sauvignon Blanc, Constantia, Sydafrika
Det er en vin med forbavsende flot karakter, klar, gylden
farve, intens duft af fersken, figner og tropiske frugter, frisk,
men samtidig fyldig frugtsmag samt en tør og velafbalanceret eftersmag.

ROSÉVIN
Mesta Tempranillo
1 flaske 189 kr.
Rosé Organic D.O. Uclés Castile, Spanien
Det er en flot rosévin med en lys jordbærrød farve samt
en intens og frisk frugtduft med noter af blomster. Vinen
har en dejlig koncentreret, men samtidig let og elegant
frugtsmag med god og velafballanceret syre samt en frisk
og behagelig eftersmag.

Glas 59 kr.
1/2 flaske 109 kr.
1 flaske 189 kr.

Santa Sofia
1 flaske 298 kr.
Valpolicella Ripasso Superiore, Italien
Det er en flot rosévin med en lys jordbærrød farve samt
en intens og frisk frugtduft med noter af blomster. Vinen
har en dejlig koncentreret, men samtidig let og elegant
frugtsmag med god og velafballanceret syre samt en frisk
og behagelig eftersmag.
Villa Molino
1 flaske 449 kr.
Amarone della Valpolicella, Italien
Frugtrig duft, fyldig, men samtidig rund og næsten silkeblød smag af modne frugter samt en lang og behagelig
eftersmag med noter af krydderier.

MOUSSERENDE
1 flaske 199 kr.
Duc de foix, Cava Semi Seco, Spanien
Vinen har en flot, lys gylden farve, fin og kraftfuld duft
af blomster og honning, perlende frisk og fyldig smag,
samt en lang og behagelig eftersmag.

