
Akvavit       
      2½ / 5 cl / flaske 
 
Aalborg Taffel     45,- / 75,- / 795,- 
Brøndum       45,- / 75,- / 795,- 
Harald Jensen     45,- / 75,- / 795,- 
Porse       45,- / 75,- / 795,- 
Linie      45,- / 75,- / 795,- 
O.P. Anderson – økologisk    45,- / 75,- / 795,- 
Nordguld      45,- / 75,- / 795,- 
 
Copenhagen Distillery Dill Anise Aquavit    65,- / 95,- / 995,-  
Helheden bliver en helstøbt akvavit med en forfriskende kvalitet. På trods af den enkle og stringente komposition, er 
smagen og duften virkelig kompleks og fyldig, med en distinkt citrusduft og en lang eftersmag, der lige akkurat giver den 
rette varme og intensitet, som man forventer hos en akvavit. 
 

Copenhagen Distillery Black Taffel    65,- / 95,- / 995,-  
Copenhagen Distillery Black Taffel Aquavit er baseret på en blanding af ulagret roebrændevin og kolonnedestilleret 
hvedesprit tilsmagt udelukkende med kommen. De dybe jordede noter kommer fra roedestillatet som laves på økologisk 
sukkerroemost. 
  

VI.ER.AKVAVIT – Nordic Hygge                   85,- / 135,- / 1195,- 
VI.ER AKVAVIT er en drøm om at skabe en akvavit, der hævede sig over alt andet, som allerede eksisterede på 
markedet. En akvavit, som giver folk lyst til at gå på opdagelse i en verden af nordisk “cool” og genopdage vores 
nordiske rødder. Rødder 

 
Siwu kommen akvavit      65,- / 95,- / 995,- 
Er baseret på bygmalt-spiritus, og den er triple destilleret på kobber pot still.  
Siwu er stiftet af Nicolai og Jonas, 2 tidligere kokke med baggrund fra Søllerød Kro og Kiin Kiin. Deres distillery har base 
i København. De har overført alt deres passion og faglighed fra deres tid i køkkenet og laver alt fra bunden. 

 
Siwu Dild akvavit      65,- / 95,- / 995,- 
Er baseret på bygmalt-spiritus, og den er triple destilleret på kobber pot still.  
Siwu er stiftet af Nicolai og Jonas, 2 tidligere kokke med baggrund fra Søllerød Kro og Kiin Kiin. Deres distillery har base 
i København. De har overført alt deres passion og faglighed fra deres tid i køkkenet og laver alt fra bunden. 
 

Snaps Bornholm nr. 1 – Chili                   85,- / 135,- / 1195,- 
 
Snaps Bornholm nr. 2 – Havtorn, dild og agurk                  85,- / 135,- / 1195,- 
 


