SNACKS & APERITIF
2-3 forskellige salte snacks
(2-3 savoury snacks)
65 pr. person
inkl. bobler eller gin & tonic
(with bubbles or gin & tonic)
150 pr. person

Vine på glas/wines by the glass
Bobler/bubbles
NV

Vouvray Brut "La Dilettante", Breton, Loire (FR)

95/550

Hvidvin/whites
2015
2012
2015
2014

Grüner veltliner landwein, Arndorfer, Kamptal (AU)
Riesling trocken, Melsheimer, Mosel (DE)
"Volapyk" Bourgogne Blanc, F. Cossard, Burgundy (FR)
L'Hôpital, P & J.P Buronfosse, Jura (FR)

75/350
90/450
120/600
125/625

Orange
2015 Els Bassotets, E. Sanahuja, Catalonien(ES)

Rødvin/reds

2014 Zweigelt, Loimer, Niederösterreich (AU)
(2014)Trigone, Le Soula, Roussillon (FR)
2016 Pinot Noir Nature, Rieffel , Alsace (FR)
2015 Nérocapitano, Lamoresca, Sicily (IT)
2013 Barolo, Fenocchio, Piedmont (IT)

110/550
75/350
90/450
90/450
100/500
130/650

Dessertvin/Sweet wines
2015 Rosé d'un jour, Angeli, Loire (FR)
2014 10yr Tawny "San Leonardo", Mário Braga, Herdeiros (PO)
2010 "Sélection" Coteaux de L'Aubance, Dominique Bablut, Loire (FR)

100/500
100/600
95/475

Øvrige drikkevarer/Other beverages
Øl/beer, Svaneke Bryghus, 50 cl
- Pilsner eller/or Mørk Guld (brown ale)

75

Gin & Tonic
- Sipsmith's gin & Fentimans tonic, lemon

95

Økologisk most fra Bornholms Mosteri, 25 cl
- stikkelsbær, rabarber, æble, solbær eller hyldeblomst

35

Kaffe / The med sødt (coffee/tea)
- vælg mellem Kieni (Kenya) fra The Coffee Collective
eller sort, grøn el. urtete

50

(organic juice: gooseberry, rhubarb, apple, blackcurrant, or elderflower)

VINKORT / WINE LIST
På PONY serverer vi vine fra små producenter med støvlerne dybt plantet i deres terroirs. Vi kan
bedst lide vine fra kølige klimaer med syre, frugt og liv, og vi har alt fra vilde naturlige vine
til vine fra klassiske distrikter med klassiske udtryk. Vore vine er som minimum økologiske - fordi
vi hverken vil byde druerne, jorden eller jeres kroppe andet. Skål!
At PONY we serve wines from small producers, that are as a minimum organic. We have anything from
wild natural wines to wines from more classical districts with a more classical style.
Please ask us if in doubt. Cheers!

Mousserende/sparkling
2014

Nagelsbjerg vin

Birkerød Wildstyle I

400

Tør, men frugtig og vældigt saftig og herligt vellavet cider fra eksotiske Birkerød.

NV

Albino Armani

Prosecco "Confodolo"

450

Prosecco som man lavede det i gamle dage.

Champagne
(2013)

Georges Laval

Cumières 1er Cru

1200

Naturlige Georges laver stor, frugtfuld champagne med charme. Slurp!

(2012)

Vouette et Sorbée

Fidèle

990

Pinot noir fra Bertrand. Kraftfuld og muskuløs, men elegant som en ballerina.

(2010)

Léclapart

l'Amateur

1100

Chardonnay fra den bedste producent i Champagne. Ja, sådan er det.

(2006)

Léclapart

l'Apôtre

1600

Meget gamle chardonnaystokke fra den bedste producent i Champagne. Finesse i egen høje person.

NV

Jacques Lassaigne

La Colline Inspirée

1300

Stor stor champagne lagret 100% på fad, Ren chardonnay som minder meget om en
stor moden hvid bourgogne, bare med bobler!

NV

Marie Courtin

Résonance

850

I Dominiques Résonance er der fuld knald på både syre, stramhed og rig, rig frugt. Ummenum. Ren Pinot Noir.

2009

Olivier Horiot

Rosé de Saignée, "Sève"

900

Rosé de saignée. Sådan burde alle roséchampagner være, men de fleste er desværre bare en blanding af
hvid- og rødvin. Kraftig, dyb og voldsomt lækker rosé fra den allerdygtigste bonde i Les Riceys.

(2014)

La Closerie

Les Béguines

Pinot meunier dyrket på en gammel strand. Rund og mineralsk champagne fra mesteren Jerôme Prevost.

1300

HVIDVIN / WHITE WINE
Loire
2014

Angeli

La Lune

700

Mark er biodynamiker af guds nåde og laver noget af det allerbedste chenin blanc
på denne jord. Rigt og spækket med power, men stringent og forfriskende på samme tid.

2012

B. Cousin

Canine

600

Oliviers søn Baptiste laver energisk chenin blanc, som havde han aldrig lavet andet.

2013

Francois Saint-Lô

Anjou "Le Ch'nin de Vie"

Let oxideret, rank, syrlig og intens chenin blanc fra den dygtige Francois.

Magnum (2012)

1400

Har fylde og krop til at klare det meste, og syre, der trækker mundvand på den fede måde.

2014

Alexandre Bain

Pouilly Fumé "Mademoiselle M"

700

Smuk mand, smuk vin! Pouilly Fumé lavet på den gammeldags facon med masser af friskhed og mineralitet,
Alexandre høster lidt sent, hvlket giver masser af stor, moden frugt.

2015

Hervé Villemade

Cheverny Blanc "La Bodice"

550

80% sauvignon blanc og 20% chardonnay. Fed og smøret, men samtidig frisk og elegant.
En fantastisk vin der skal drikkes i store slurke!

2015

Agnès & Rene Mosse

Anjou Blanc "Mosse"

550

100% Chenin Blanc, fra Mosse's yngste vinstokke.
Dette er en vin med massere af krydderi og mineralitet, der hviler på ganen i årevis!

Bourgogne
2015

Domaine de la Chappe Bourgogne Tonerre "Thérèse"

475

Thérèse er både frisk og slank, men har samtidig også lidt på sidebenene.
Tænk Chablis tilsat lidt naturlig charme.

2015

Le Vendangeur Masqué Bourgogne Blanc

500

Denne chardonnay fra De Moor er ren og klar, men blød og fokuseret, og kan gøre alle ganer glade.

2011

Yann Durieux

Cas d'Eau

775

Durieux har efterhånden ti år i stalden hos uforlignelige Prieuré Roch. Druerne til denne cas d'eau
har han også købt af Roch, og vinen er en kadeau til dig, til os og til livet!

2015

F. Cossard

Bigotes

700

Tæt og kompleks chardonnay lavet af en legende. Advarsel: Stor vin!

2013

Sarnin-Berrux

Meursault

1200

Stor, fed, magtfuld og lidt "juicet" i stilen. Ekstrem mineralitet og markant syre
til at holde den enorme frugt i skak. Pisselækkert.

Alsace
2014

Julien Meyer

Zellberg l'hermitage

400

Riesling og sylvaner fra biodynamiske Patrick. Friskhed, renhed, mineralitet.

Jura
2011

Champ Divin

Cuvée Pollux

600

Oxideret vin på chardonnay og savagnin fra Champ Divin, som allerede mænger sig med Jura-eliten
efter blot fem år på markedet. Mini-vin jaune.

2008

Champ Divin

Vin Jaune

1150

100% savagnin, seks år på åbne fade. Fedme, cremethed, oxidation, kompleksitet og en flot syre
til at holde styr på det hele. Du har ikke smagt vin, før du har smagt vin jaune. Mmm, gul vin.

2014

Domaine des Miroirs

Entre Deux Bleues

900

Japansk troldmand på opdagelse i Juras bakker for at lave fantastisk saft.

2014

J.F. Ganevat

Cuvée Florine

Frisk chardonnay med fedme, dybde og let oxidation fra mesteren fra Jura!

700

2015

V. Morel

Les Trouillots

600

Efter at have færdiggjort sin kandidat i Jura, besluttede Valentin sig for at gå ind i familie foretagenet
og lave vin efter biodynamiske principper. I dette tilfælde 100% Chardonnay med massere af frugt og fedme.

2014

P & J.P Buronfosse

L'Hôpital

625

100% Savagnin fra fantastiske Penny og Jean-Pascal i Rotalier.

Languedoc
2015

Remi Poujol

Le Temps Fait Tout

400

80% Ugni Blanc og 20% Clairette. Remi viser hvordan man laver naturvin med massere af moden
frugt, hvide blomster og læskende syre. En vin med massere af karakter, og ingen svovl!

Tyskland/Germany
2013

Odinstal

Weissburgunder "350 NN" (Pfalz)

585

Uhyre vellavet Weissburgunder fra Odinstal. Her plejer importøren gerne at stå
og råbe sin glæde ud over vinmarkerne, splitterragende nøgen. Så god er vinen simpelthen.

2015

Weingut Schmitt

Sylvaner

550

Sylvaner gæret i 6 uger på åbne fade. Ren frugt, frisk syre og oxidation. MUMS!

Østrig/Austria
2015

Tschida

Himmel auf Erden (Neusiedlersee)

700

Christian Tschida bor i det østligste Østrig. Så østligt, så det næsten er Ungarn.
Denne "himmel på jord" er dog lavet på de tyskklingende druer scheurebe og weissburgunder,
og resultatet er en tindrende klar vin med ferskenfrugt og formidabel friskhed.

Italien/Italy
2014

Le Coste

Bianco

500

Tæt på Rom laver Gianmarco smuk og parfumeret hvidvin på moscatel og procanico.

2015

Cinque Campi

Bora Lunga (Emilia)

475

Aromatisk og ret kraftig hvid på Spergola og Muscat.

ORANGE
2014

l'Arbre Blanc

Les Fesses (Auvergne)

700

Ekstra macereret pinot gris fra vulkansk jord.

2012

Sébastien Riffault

Sancerre "Auksinis" Macération (Loire)

750

Lækker, lækker sag fra vores god ven fra Loire. Kun 10 dage af maceration som giver masser af
tropisk frugter uden at miste sancerres mineralitet.

2015

Dom. Matassa

Coume de L'Olla

475

50% Maccabeo og 50% Muscat, spontan gæret i 2 uger. Sindssyg aromatisk med massere af blomster, tropisk frugt
og stor fylde med dejlig frugt, stor syre og en lang eftersmag.

ROSÉ
2015

Gut Oggau

Brutal (Østrig)

700

Vin de Frantz Rosé (Loire)

375

Brutal roesler fra Østrig, prøv det!

2016

Frantz Saumon

Frantz laver lækker, tør og super mineralsk rosé på gamay i Touraine!

2015

M.& A. Andorfer

Rosa Marie Rosé

Zweigelt rosé, men lidt tilsat grüner veltliner. Både dyb og krydret, og frisk og elegant. MUMS!!

475

RØDVIN / RED WINE
Loire
2015

Philippe Tessier

Cheverny "Le Point du Jour"

425

Blød og mørk, men alligevel frisk og urtet pinot og gamay. God til mad og tørst!

2015

Clos du Tue-Boeuf

Cheverny "Rouillon"

500

Pinot noir og gamay fra vinverdenens rockstjerne, Thierry Puzelat.

2015

François Saint-Lô

Saint gro-lô

500

Saftig grolleau fra den unge og talentfulde Francois i Anjou.

2012

Château de Coulaine

Chinon "Les Picasses"

575

Coulaine er en af de helt gamle producenter i Chinon. Mørk, intens og elegant som en nattens dronning.

Jura
2014

J. Labet

Les Varrons

750

Delikat og frisk pinot noir fra en af de absolut bedste rødvinmagere i Jura.

2014

Ganevat

De toute Beauté

600

Skør blanding af gamay fra Beaujolais sammen med gammle udkendt lokale druer fra Jura : enfarinés,
petit beclan, osv.!

Bourgogne
2014

Derain

Pommard "Les Petits Noizons"

1100

Mesterlig Pommard i en utrolig elegant, slank og lys stil, fra Dominiques 0,3 ha store (lille)
mark i Pommard. Intensitet og nerve frem for muskler og power.

2015

Volapyk

Bourgogne rouge

600

Første årgang fra danske Kenneth, der har lavet en superlys og saftig pinot noir i Cotes de Beaune.

2013

F. Cossard

Bedeau

700

Uforlignelige Fred Cossard laver bourgogne rouge, der smager af noget langt større.
Dyb bærfrugt, forfriskende syre og en aromadybde, man sjældent møder på dette niveau.

2014

Prieuré-Roch

Le Cloud Ladoix

1400

Måske verdens dyreste Ladoix, men hold k… det smager godt!

2014

Dom. F. Bertheau

Chambolle-Musigny

1400

Chambolle på den klassiske facon. Elegant, sofistikeret, silkeblød og lys, men magtfuld og dyyyyb. Guf!

2012

F. Cossard

Vosne-Romanée "Les Champs Perdrix"

2000

Fréderic er en glad mand med uforlignelige egenskaber udi at forvandle pinot noir til det reneste magi.

2009

Prieuré-Roch

Nuits-Saint-Georges 1er Cru "Clos des Argilières"

3500

Skal man drikke naturvin fra Bourgogne, så er vinene fra Prieuré Roch det mest ultimative, der findes.

2013

Yann Durieux

Les Ponts

775

Yann er den nye stjerne. Pinot noir på den lyse, elegante og æteriske måde.
Køb noget andet, så vi kan drikke det, tak.

Beaujolais - Auvergne
2015

Jean Foillard

Morgon "Cuvée Corcelette"

600

Burgundisk gamay fra manden der redifinerede Beaujolais!

2015

Yvon Métras

Fleurie

The King of Fleurie, intet mindre! Her i en årgang med vanvittig intensitet og dybde.

750

2014

P. Bouju

Le Cailloux

600

Pinot noir med nerve, syre og liv fra sindssygt dygtige Patrick.

2015

Christian Ducroux

Exspectatia

385

Super lækkert natur bojolais, en bare super dybt og komplekst gamay !

Rhône-Ardèche-Languedoc
2012

Jean-Michel Stéphan

Côte Rôtie

1100

Prestigefuld appellation fra den bedste naturvinmager i området. MUMS!

2014

Dard % Ribo

Crozes-Hermitage

Dard & Ribo laver fantastisk syrah med blød frugt og klassisk peberkrydderi,

Magnum

625
1450

men med elegance, lethed og en doktorgrad i at kunne drikkes med stor fart og uforfalsket glæde.

2014

L'Anglore

Pierre Chaude

725

Eric Pfifferling er mester i Tavel-området. Vi elsker hans vine og vi kan ikke få nok af dem.
Denne cuvée er en blanding af grenache og clairette. Hans bedste vin til dato.

2015

D. Sage

Nyctalopie

600

Magisk gamay fra en fyr, der aldrig rigtigt har lært at lave vin, men alligevel rammer plet hver gang.

2013

M. Magnon

Corbiéres "Campagnès"

650

Let, behagelig og saftig carignan fra Languedoc.

2014

B. Duchêne

La Pascole

750

Banyuls Bruno, dyrkes noget af det smukkeste Grenache i Sydfrankrig.

2015

Le Temps des Cerises Un pas de côté

450

Lys og saftig Roussillon-drueblanding fra tyske Alex i Roussillon. Druesaftevand.

Bordeaux
2013

Chàteau le Puy

Emilien

700

Noget så sjældent som naturlig Bordeaux. Mindre kemi, mindre fadpræg, mere friskhed og liv stadig pakket ind i Saint Emillions royale gevandter.

Østrig/Austria
2012

Strohmeier

Rot 5 (Veststeiermark)

750

Franz tror ikke længere på årgange, men giver vinene numre i stedet. Rot 5 er ikke desto
mindre fra 2012 og lavet på zweigelt og blauer wildbacher. Køkkenchefens favorit!

Spanien/Spain
2013

Partida Creus

BB (Pénédès)

475

Et par skøre italienere laver lige sydvest for Barcelona skøn og lys vin på en drue ved navn bobal.

2013

Nin-Ortiz

Garnatxes en Ámfora (Priorat)

600

100% Granache lavet med 'maceration carbonique' og lagret på Amfora
for at give en stor, blød og aromatisk frugt.

Italien/Italy
2015

Lamoresca

Nerocapitano (Sicilien)

500

Lamoresca viser med denne vin, en fantastisk forståelse af siciliens terroir.
Mmmm. Saftig, frugtig og aromatisk Frapatto!

2013

Fenocchio

Barolo

Barolos svar på Søren Wiuff. Traditionel produktion, floral og elegant.

650

2008

Fenocchio

Barolo Riserva Bussia (Piemonte)

1200

Knaldhamrende flot enkeltmarksbarolo, der snart runder de 10 år.

Australien
2015

Momento Mori

True Love Waits

850

Monomeith on Marble Hill Road

900

Saftig nero d'avola fra Yara Valley.

2015

Lucy Margaux

Anton laver avantgarde-pinot noir i Basket Range med en friskhed,
der sjældent ses "Downunder".

2014

Tom Boddock

Tommy Ruff

600

Et fifty-fifty blanding af syrah og mouvedre fra Tom i Barossa Valley.
En vin der er så blød at den både kan drikkes til morgenmad eller inden sengetid!

SØDVIN & HEDVIN / SWEET WINES & FORTIFIED WINES
2013

Dominique Andiran

Soyeux

450

Perfekt naturlig sød vin fra den skøre Andiran i Sydvestfrankrig. 100% gros manseng.

1996

Terres de Fagayra

Maury ambré

800

En sjælden gammel maury med stor bærkoncentration, der har også friskhed og mineralitet. Stor vin!

NV

Mário Braga

Porto San Leonardo 10yr Tawny

Herligt vellavet portvin i den lysere ende. Drik den til ost, til chokolade, til det søde liv!

650

