Kolde drikkevarer

Fadøl

Sodavand (flaske)
(Vælg mellem Coca Cola, Cola Zero,
Sprite, Fanta, Schweppes Lemon el.
Danskvand m/u citron)
Lille / stor
30,- / 50,-

Tuborg, Tuborg Classic

Appelsinjuice, friskpresset

Kronenbourg 1664 Blanc

Appelsin og æblejuice

50,-

Lille / mellem / stor

Hvidvine
35,- / 50,- / 55,-

Jacobsen Brown Ale
Lille / stor
Lille / stor

Lille / stor

25,- / 40,-

Kildevand

25,-

Isvand

20,-

Økologisk drik

Hyldeblomst, tranebær, hindbær el.
solbær

40,-

Varme drikke

50,- / 60,50,- / 60,-

Udenlandske flaskeøl

Cocktails
Strawberry Daiquiri

79,4 cl Rom, jordbær, jordbærsirup og citronsaft

Mojito

Kaffe

30,-

(Vælg mellem forskellige smage)

35,-

2 cl Tequila, 2 cl Cointreau og citronsaft

Espresso

30,-

Isbjørn

Americano

30,-

Café Latté

Lille / Stor

40,- / 45,-

79,-

4 cl Rom, mynteblade, rørsukker, friske
limebåde og danskvand

Margarita

The

55,-

(Spørg tjener)

79,-

79,2 cl Vodka, 2 cl Blå Bols, Sprite og isterninger

White russian
79,2 cl Kahlua, 2 cl Vodka og fløde eller mælk
Black russian

Cappucino

40,-

Café au Lait

40,-

Macchiato

35,-

Cortado

35,-

119,2 cl Cointreau eller Grand Marnier, 2 cl Gin, 2
cl Vodka, 2 cl Rom, citronsaft og cola

Choko Espresso

45,-

Long Beach

Varm chokolade

40,-

Espresso med varm cacao

Med flødeskum

Chai Latté

(Vælg mellem vanilje eller spiced)

45,-

Long Island Iced tea

139,2 cl Cointreau eller Grand Marnier, 2 cl Gin, 2
cl Vodka, 2 cl Rom, 2 cl Tequila og citronsaft

Long drinks
Dobbelt

59,79,-

Stærk sprut 2 cl

35,-

Shots likør

25,50,-

Iskakao

50,-

Iskaffe

50,-

Cognac

Irish Coffee

60,-

Mousserende vine

Med vanilje og flødeskum
Espresso med kold mælk og valgfri sirup
2 cl Tullamore Dew, kaffe, kandis og
flødeskum

Asti Spumante

Malibu Hot Chocolate

60,-

Lumumba

60,-

2 cl Malibu, varm kakao og
flødeskum
2 cl Cognac, varm kakao og
flødeskum

Baileys Latté

60,-

Baileys Coffee

60,-

2 cl Baileys, espresso og varm mælk
2 cl Baileys, kaffe, kandis og
flødeskum

Ekstra

Espressoshot
Sirup

8,5,-

79,-

2 cl Kahlua, 4 cl Vodka

229,-

Stammer fra bakkerne omkring Canelli i
provinsen Asti. Den er lavet af Moscato druer
og er en meget populær klassisk italiensk vin
med strågul farve og en sødlig smag.
Den egner sig fortrinlingt som dessertvin.

Prosecco Spumante
229,Prosecco er druen som kommer fra Venedig
området lavet på champagne metoden. Den
har en strågul farve og smagen er fin og
frugtagtig.
Serveres som aperitif bl.a. til hors d´oeuvres
eller til fisk

Glas / ½ fl / 1/1 fl

Husets hvidvin,
Trebbiano, Casal Bordino

50,- / 109,- / 199,Husets hvidvin er fra italienske Casal Bordino i
Abruzzo-regionen og er lavet på druen af samme
navn. Er en af de mest populære hvidvinsdruer i
Italien, iblandet lidt Malsavia, Coccociola og
Pesserina druer. En dejlig, fyldig og tør hvidvin.

Soave Classico

219,Italienernes egen foretrukne hvidvin, som selv
konsumerer over 65 millioner flasker om året af
denne hvidvin. Produceres i Veneto-regionen i
Norditalien og er lavet på Garganega-druen, som er
fyldig, ren og tør. Den berømte poét Dante kaldte
vinen Soave, hvilket betyder blød for dens mildhed.

Cafe

Sommerfuglen

Le Vaglie, Classico Cru

369,Luksushvidvin fra Italiens grønne Marche region. En
tør vin lavet på de bedste Verdicchio druer og er på
fuld højde med de bedste franske hvidvine. Vinen er
en classico cru kvalitetsvin. Farven er klar, gulgrøn
med svagt gyldent skær. Bouquet’en er intens med
delikat aroma af krydderier og modne frugter.

Rødvine

Glas / ½ fl / 1/1 fl

Husets rødvin,
Montepulciano, Casal Bordino 50,-/109,-/199,-

Husets rødvin er dejlig fyldig og fra udvalgte druer
på Casal Bordino skråningerne i den italienske
region Abruzzo. Smagen er tør, velafbalanceret og
let garvesyreholdig. Vinen har en rubinrød farve,
harmonisk duft, blød og rund i smagen og en
bouquet af modne frugter som fuldender vinens
karakteristik.

Valpolicella Classico

239,Denne norditalienske vin er fra det klassiske
område nær Verona i Veneto-regionen og er
produceret på Corvina, Molinari og Rondinella druer,
som gør vinen helt speciel. Druerne stammer fra
den klassiske og centrale del af Valpolicelladalen,
hvor de har områdets bedste dyrknings-betingelser.
Stærk bouquet med en klassisk intens smag.

Carbernet Sauvignon
299,Vinens særlige smagsoplevelse er dens struktur og
udtrykkelse af hver enkelt årgangs særpræg og
dens præcise frugtsmag, som ofte sammenlignes
med solbær. Denne berømte norditalienske drue er
fra Veneto-området og er perfekt til kraftige retter,
stegt kød, vildt og modne oste.
Cafe Sommerfuglen
Valby Langgade 81
2500 Valby

Valpolicella Ripasso Classico Superiore

369,Denne norditalienske vin fra Lovatti i Veneto
området er en tør og ”fed” vin med masser af saft
og kraft og som må opleves. Har en perfekt balance
mellem frugt og syre og Lovatti’s forkælelse af vinen
smages tydeligt.

Tlf: 36 45 18 83
cafesommerfuglen.dk
facebook.com/cafesommerfuglen

Amarone Classico
499,Italiens mest berømte rødvin. Denne absolutte
topkvalitetsvin er fra Norditaliens Gardasø-område.
Lavet på Corvina, Molinari og Rondinella druer.
Vinen har fået 5 glas på Veronas vinmesser, hvad
kun 2 ud af 2000 vinproducenter har opnået.

Rosévine

Åbningstider
Man
10.00 - 22.00
Tirs - Tors 10.00 - 23.00
Fre - Lør
09.00 - 23.00
Søn
09.00 - 21.00

Glas / ½ fl / 1/1 fl

Chiaretto Bardolino Classico

55,-/119,-/239,En let vin, produceret af en af de bedste fra det
klassiske område ved Gardasøen. En let, tør og
frugtrig vin med en delikat eftersmag. Nydes til
frokost, lette retter eller uden noget.

Køkkenet lukker
Man - Lør 22.00

Søn
21.00


Gratis selskabslokale (Betal kun for mad og drikkevarer)
Kom ind og se vores selskabsmenu og lad os lave et godt tilbud til Dem.
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os på
GRATIS

