LIST OF AQUAVITS

SNAPSEKORT
Inkl. udvalgte bitter, avec samt drinks

GRØFTEN bygger på en lang række traditioner inden
for danske madoplevelser serveret i hyggelige omgivelser.
Restauranten åbnede sine døre for første gang i 1874, og har den
dag i dag eksisteret i 147 år, som alle har budt på spændende
og sjove historier. Oprindeligt var navnet ’Teater Caféen’,
men grundet dens placering i en lille lavning fik den det mere
folkelige kælenavn, Grøften, som vi kender den i dag.
Grøften bestod oprindeligt af to små rum og nogle tilhørende
lysthuse. Disse to rum er blevet bevaret og gæster fortsat sultne
og tørstige kunder i nutidens Teater Café, som udgør de forreste
lokaler. På væggen findes pantomimeskuespillernes oprindelige
sminkespejle sammen med dekorationer af gamle fotos og
klenodier fra en svunden tid.
Pantomimeteaters gode folk benyttede Grøften som stamsted,
hvor den daværende værtinde Madam Meyer mødte dem med
åbne arme. Dengang kunne der kun købes varme pølser, som
Madam Meyers mor kogte, hvorfor mange af gæsterne havde
deres egne madpakker med.

Udover gæsterne fra Pantomimeteateret, så har Grøften altid haft
mange fascinerende stamgæster.
En vigtig gæst for Grøften og dens historie var Ballonskipper
Lauritz Johansen. I 1890 købte Johansen en luftballon og
begejstrede Tivolis gæster med opstigninger fra Haven. Det var
ikke altid at nedstigningerne fandt sted som planlagt, men det
blev bedre og bedre over tid.
I 1900 overtog ballonskipper Johansen Grøften, og gjorde den
til et ærekøbenhavnsk samlingssted for byens kendte ansigter.
Johansen havde også stort indflydelse på maden i Grøften, og
introducerede en af Grøftens signaturrette, skipperlabskovs, som
stadig er at finde på menukortet den dag i dag.
Grøftens Gårdhave afspejler ballonskipperens fremragende
ledelsestid, hvor loftet er prydet med smukke luftballonlamper.
Lamperne stammer helt tilbage fra 1974, hvor de blev ophængt
100 år efter Grøftens første åbningsdag.
Vi håber I nyder jeres besøg hos en af Tivolis ældste restauranter,
og vi takker jer for at være med til at skabe historier for fremtiden.

O.P. ANDERSON ORIGINAL
Traditionsrig svensk akvavit, der er håndværks
mæssigt fremstillet og krydret efter original opskrift
med kommen, anis og fennikel. Lavet på økologiske
råvarer og fadlagret i 6 måneder, hvilket giver en
blød og rund smag. Perfekt til skandinavisk mad
såsom skaldyr, røget laks, forskellige slags sild og
modnede oste.
Sweden’s oldest, most sold and most celebrated
aquavit.

2 cl
39,-

70 cl
985,-

O.P. ANDERSON KLAR KRYDRET
En balanceret og krydret akvavit med tydelige
toner af dild og citronskal på en base af samme
krydderier som i O.P. Anderson Original – kommen,
anis og fennikel. Det giver denne fremragende
økologiske akvavit en frisk og afrundet smag.
Perfect companion to seafood with fresh and green
notes of lemon and dill.

2 cl
39,-

70 cl
985,-

O.P. ANDERSON BJÖRK
Smagen rummer, udover de klassiske O.P.
Anderson krydderier, fine noter af birkesaft,
citronskal og enebær, og er lagret 6 måneder på
egetræsfade. Akvavitten er økologisk og velegnet
til marineret sild samt de fleste af frokostbordets
lækre retter.
Holds fine notes of birch, lemon zest and juniper.

2 cl
39,-

70 cl
985,-

O.P. ANDERSON EXTRA
Tager udgangspunkt i de klassiske O.P. Anderson
krydderier, men er tilføjet en ekstra dimension
ved tilsætning af malt whisky og oloroso sherry.
Præget af kommen og noter af tørret frugt, sherry
og eg, afrundet af en lang og kompleks eftersmag.
Perfekt til skandinavisk mad.
Extra dimension of complexity with the addition of
malt whisky and oloroso sherry.

2 cl
40,-

70 cl
985,-

O.P. ANDERSON WHISKY CASK
Denne limited edition akvavit præsenterer de
klassiske O. P. Anderson k rydderier, såsom
kommen, anis og fennikel. Men grundet akvavittens
14 års lange lagringstid på skotske whiskyfade,
har den samtidig også noter af maltwhisky, tørret
frugt og vanilje.
Tasteful and complex aquavit with hints of fruit,
vanilla and the smoky taste of whisky.

2 cl
45,-

50 cl
855,-

O.P. ANDERSON SHERRY CASK
Denne limited edition akvavit præsenterer de
klassiske O. P. Anderson k rydderier, såsom
kommen, anis og fennikel. Men grundet akvavittens
11 års lange lagringstid på sherryfade, har den
samtidig også noter af karamel og hasselnød, samt
en let saltet karakter.
The long storage on sherry casks provides a rounder,
softer and fuller flavor of nuts and dried fruit.

2 cl
45,-

50 cl
855,-

O.P. ANDERSON HERNÖ GIN CASK
Basen for denne spændende limited edition er
den økologiske O.P. Anderson akvavit, der har
afsluttet fadlagringen på Hernö Gin egetræsfade.
Dette tilfører yderligere kompleksitet og blødhed,
og fremhæver de friske toner. Ud over de klassiske
fadlagrede og krydrede strøg fra O.P. Anderson,
bibringes strejf af bl.a. enebær og citrusblomst.
A unique flavor from the maturation in Hernö Gin
casks with hint of vanilla, juniper and citrus flower.

2 cl
45,-

50 cl
845,-

O.P. ANDERSON
130 ÅR JUBILÆUMSAKVAVIT
O.P. Anderson fejrer 130-års jubilæum med en
økologisk Jubilæumsakvavit, baseret på opskriften
fra 1891. Den højere styrke på 44% intensiverer
smagen af kommen, anis og fennikel – stadig med
blød afrunding fra fadlagringen. Ideel til fyldige ret
ter som stegt sild, laks, postej, pate og flæskesteg.
Rich and balanced 130th Anniversary aquavit based
on the original recipe from 1891.

2 cl
39,-

70 cl
985,-

Brøndums Snaps er det traditionsrige og ældst
eksisterende snapsemærke i Danmark. Anton
Brøndum hjalp til på sin fars spiritusbrænderi, men
som stor kryddersnapse-entusiast grundlagde han
sit helt eget snapsebrænderi, A. Brøndum & Søn,
i 1840. Samme år lancerede han den allerførste
Brøndums snaps, Brøndum Kummenaquavit.

BRØNDUMS SNAPS ORIGINAL
Danmarks ældst eksisterende snapsemærke.
Brøndums Original er en akvavit med en rund
og fuldendt smag af nordisk kommen. Den er
ydermere krydret med sherry og råmalt, der giver
fin kompleksitet og ekstra fylde til smagen. Kan
nydes til frokostbordets mange retter, prøv den
f.eks. til silden.
Crystal clear aquavit with mild taste of caraway
and sherry.

2 cl
38,35 cl
455,70 cl
895,-

BRØNDUMS SNAPS KLAR
Denne snaps er en klar snaps uden smag af
kommen. Den er afrundet med malt og akacie
honning, der giver en rund og blød snaps i glasset
til de, der typisk ikke kan lide kommensnapse.
Snaps mildly rounded off with malt and acacia
honey.

2 cl
38,-

70 cl
895,-

BRØNDUMS SNAPS FADLAGRET
Basen er et maltdestillat, lagret 2½ år på ameri
kanske whiskyfade og krydret med rom, sherry,
pomerans og citronskal. En snaps med fad-karakter
som tilfører øget blødhed og kompleksitet til
smagen i form af toner af vanilje, karamel og ristede
noter fra fadet. En yderst tilgængelig snaps, helt fri
for kommensmag!
Cask matured snaps balanced with rum, sherry
and citrus fruits.

2 cl
38,-

70 cl
895,-

BRØNDUM KUMMENAQUAVIT
Denne kommenakvavit er en kompleks og kraftfuld
akvavit med en krydret smag af kommen, tilføjet et
strejf kanel, der giver rundhed til den fyldige kom
men. Den høje alkoholprocent og stærke krydring
gør, at akvavitten egner sig godt som kontrast til
solid og fed mad såsom skipperlabskovs og andre
fyldige retter.
Powerful caraway aquavit with a delicate touch
of cinnamon.

2 cl
38,-

35 cl
495,-

BRØNDUMS RABARBER-INGEFÆR
Snapsen har en frisk og let syrlig rabarbersmag
med fint afstemt sødme fra akaciehonning, flotte
røde toner fra hyldebær og afsluttende et let strejf
af ingefær. Fin og syrlig i samspil med det meste af
frokostbordet.
Slightly sour rhubarb taste with a fi nishing touch
of ginger.

2 cl
38,-

50 cl
675,-

BRØNDUMS ÆBLE-TIMIAN
Denne snaps har en frisk og frugtrig smag af æble,
mildt krydret med timian og smagt til med citronskal
og calvados. Passer perfekt til fisk samt æbleflæsk,
postej og frokostbordets lette kødretter.
Fresh and fruitful taste of apple, thyme and lemon
zest.

2 cl
38,-

50 cl
675,-

I den nordsvenske by Sundsvall ligger
O.P. Anderson Distillery. Her fremstilles de
anerkendte O.P. Anderson akvavitter efter
de samme traditioner, som siden grundlæg
gelsen i 1891. Destilleriet råder over et unikt,
moderne destilleringsapparat med bl.a.
copper pot stills samt de bedst mulige fade
og fadlagringsfaciliteter. Mange af de akvavit
ter og snapse der fremstilles er økologiske.
Ud over O.P. A
 ndersons akvavitter, fremstiller
O.P. Anderson Distillery en række populære
svenske snapse og akvavitter – f.eks. Skåne
akvavit og Herrgårds aquavit – alle produkter
der har et unikt, lokalt særpræg.

HALLANDS FLÄDER
Fyldig, blomsteragtig og frisk hyldeblomstkarakter
med strejf af kanel og en let sødme. Hallands
Fläder blev lanceret i 1980’erne – og idéen med
at krydre akvavit med hyldeblomst stammer fra en
gammel sydsvensk tradition. Denne fremragende
akvavit er ideel til laks og milde grøntsager som
friske asparges.
The favorite amongst many who are not so fond of
classic aquavit.

2 cl
38,-

70 cl
895,-

SKÅNE AKVAVIT
Mildt krydret, med smag af kommen og antyd
ninger af anis og fennikel. Er håndværksmæssigt
fremstillet og krydret efter original opskrift, som
resulterer i en flot, klassisk akvavit. En populær
klassiker siden lanceringen i 1931. Fremragende til
alle slags sild, krebs og lette frokostretter.
Little brother of O.P. Anderson named after the
region in the south of Sweden.

2 cl
38,-

70 cl
895,-

HERRGÅRDS AQUAVIT
Rund, kompleks og har en fyldig krydret eftersmag
med fadkarakter smagt til med whisky samt lagret
i sherryfade. Har noter af kommen, fennikel og
koriander. Lanceret i 1949. Fremragende til blandt
andet marinerede sild, røget laks og kaviar.
A perfect match to pickled herring, matured cheeses
and smoked food.

2 cl
40,-

50 cl
695,-

BÄSKA DROPPAR
Bäska Droppar har en kompleks, b
 lomstret duft af
malurt og kanel. Fyldig, tør og meget bitter smag,
der udfordrer dine smagsløg. Krydderiblandingen
blev skabt allerede i begyndelsen af 1900-tallet og
er for mange den helt store favorit. Ideel som en
lille én mellem retterne eller efter maden.
It is powerful and requires heavy dishes to come to
its own.

2 cl
40,-

50 cl
695,-

DRINKS
Lavet på nordisk økologisk spiritus

CLASSIC
GIN TONIC

109,-

BLOOD
ORANGE
GIN TONIC

109,-

MOSCOW
MULE

109,-

O.P. Anderson Destillery Dry Gin
& Fever Tree Tonic

O.P. Anderson Destillery Blood Orange Gin
& Fever Tree Tonic

Koskenkorva Organic Vodka
& Ginger Beer

UNDERBERG
Unik bitter fra 1846. Fremstillet af udsøgte,
aromatiske urter fra 43 lande, som blandes af
4., 5. og 6. generation af familien Underberg.
Underberg lagres i fade af slovensk egetræ.
Nyd den harmoniske, tætte, aromatiske urtesmag.
Based on aromatic herbs from 43 c ountries and
followed by several-month long maturation in casks
made of Slovenian oak.

2 cl
36,-

FERNET-BRANCA
Fernet-Branca er en aromatisk italiensk bitter,
bestående af 27 forskellige urter og krydderier.
Den originale opskrift er helt tilbage fra 1845.
Oprindeligt blev Fernet-Branca produceret som en
apotekerdrink og skrønen er, at 4 cl Fernet-Branca
kan kurere enhver mavepine.
An aromatic bitter containing 27 herbs and spices.
The rumor is that 4 cl of Fernet-Branca can cure any
stomach ache.

2 cl
36,-

70 cl
850,-

1-ENKELT
En moderne og elegant bitter udviklet, efter
traditionelle principper omkring udtræk af smag og
duft fra naturlige krydderier. 1-Enkelt har en sødlig
smag med antydninger af citrus og stjerneanis.
A modern and elegant bitter made from traditional
techniques. The taste is sweet with hints of citrus
and star anise.

2 cl
36,-

70 cl
850,-

LARSEN VSOP
Med den legendariske frugtrige stil, som Larsen
cognac står for. Intense noter af krystalliseret frugt,
tørret figen, kanel og vanilje i perfekt balance med
egefadsaroma efter de mange års fadlagring, som
bidrager til en yderst elegant og lang eftersmag.
Distinctive fruity taste of crystallized fruits and spices
complemented by dry fig, cinnamon and vanilla,
perfectly balanced with oak to create a long finish.

2 cl
55,-

70 cl
1.500,-

