Bryggjukokteilar

Bíbí og blaka

í samstarfi við íslenska tónlist

Sigurjón Digri		

Þessi er svo sannarlega kominn til að sjá og sigra.
Gin & tonic with a twist.
Gin, parfait amour, lime, mynta, elderflower tonic

Syngjandi sæll og glaður		

1.800 kr.

Er ekki óþarfi að fara í svefninn strax? Þessir eru
svona sérstaklega ljúffengir eftir matinn.

Espresso martini		

1.900 kr.

Svarthvíta hetjan mín		

1.900 kr.

Vodka, kahlúa, súkkulaði, espresso

1.900 kr.

... á (síld) veiðar nú ég held! Viltu hann sætan eða ekki?
Þessi er borinn fram með sykurbrenndri appelsínu svo
að þú getir gert hann eins sætan og þú vilt! Eða ekki.
Cointreau, southern comfort, sykursíróp,
trönuberjasafi, lime, sódavatn

Karamelluvodka, kahlúa, rjómi.

Klassíkin

Heimaleikfimi		1.800 kr.

Mojito		2.000 kr.

Keyrðu mig heim		

Moscow mule		

2.000 kr.

Aperol spritz		

1.900 kr.

Heimaleikfimi er heilsubót... en það er þessi líka.
Romm, mickey finns, bláberjapúrra, mynta, sprite

Þú þarft kannski að fá einhvern í það verkefni
eftir þennan.
Tequila, grand marnier, appelsínusíróp,
trönuberjasafi, lime

2.000 kr.

Sólstrandargæinn		2.000 kr.
Það er í góðu lagi… að prufa þennan. Sérstaklega
ef þú ert nýbúinn að moka helling af steypu.
Vodka, passoa, rauðvín, viskísíróp, lime,
appelsínusafi, sprite

Sísí fríkar út		
...yfir þessari snilld.
Xanté, ferskjulíkjör, lime, epli, sprite

Klassískur – Jarðarberja – Bláberja – Chillí
Romm, sykur, mynta, lime, sprite

Okkur finnst gott að fara reglulega til Moskvu,
ekki bara á HM.
Vodka, engiferbjór, lime

Aperol, freyðivín, sódavatn, appelsína

Óáfengir kokteilar
1.800 kr.

„Um litlar stofur læðast hægt og lítil hjón,
því lágvaxin er litla Gunna og litli Jón.“
- Litla kvæðið um litlu hjónin
Kokteilarnir okkar eru samt í boði fyrir bæði
lágvaxna sem og hávaxna, menn og mýs.

Litla-Gunna		800 kr.
Spáðu í mig		
Þú skalt sko spá í þennan! Spurðu þjóninn
hver kokteill kvöldsins er.

1.600 kr.

Valkvíðinn		4.800 kr.
Hver kannast ekki við valkvíðann? Alveg óþolandi
og glatað að þurfa að velja bara einn. Engar áhyggjur
samt, við erum hérna til að aðstoða þig í sérstöku
kokteilasmakki. Fjórir kokteilar í smækkuðum
útgáfum á aðeins 4.800 kr.
Á boðstólnum eru:
Sigurjón Digri, Keyrðu mig heim, Sólstrandargæinn
og Sísí fríkar út.

Trönuberjasafi, eplasafi, limesafi, grenadine, mix

Litli-Jón		1.000 kr.
Lime, mynta, hrásykur og sprite
Einnig hægt að fá með jarðarberja-, bláberja- og chillíbragði

Rauðvín
Rauðvín hússins

Hvítvín
Glas

1.300 kr.

Flaska

Laurent Miquel Pas de Géant - Shiraz

5.100 kr.

Hvítvín hússins

5.700 kr.

Schmetterling - Riesling		

Glas

1.300 kr.

Frakkland, Languedoc-Roussillon

Þýskaland, Nahe

Ósætt shiraz, meðalfylling, fersk sýra
og miðlungstannín. Dökk ber og laufkrydd áberandi.

Hálfsætt riesling með léttri fyllingu.
Epli og pera áberandi.

Armeli – Sangiovese		

5.200 kr.

Laurent Miquel Solas – Chardonnay		

Ítalía, Chianti

Frakkland, Languedoc-Roussillon

Léttur chianti með krydduðu bragði og rúsínum.
Miðlungstannín og mild sýra.

Ósætt chardonnay með suðrænum ávöxtum,
ferskri sýru, eik og vanillu í fararbroddi.

Adobe Reserva – Pinot Noir		

5.300 kr.

Flaska

Saint Clair – Sauvignon blanc		

Chile - Valle de Casablanca

Nýja-Sjáland, Marlborough

Létt, ljóst, ósætt, fersk sýra og mjúk tannín.
Jarðarber, trönuber og laufkrydd áberandi.

Ávaxtaríkt sauvignon blanc með léttri meðalfyllingu,
ferskri sýru, aspas og suðrænum ávöxtum.

Adobe Reserva – Merlot		

5.300 kr.

Saint Clair – Gruner Veltliner		

Chile - Colchagua Valley

Nýja-Sjáland – Marlborough

Meðalfylling, fersk sýra og miðlungstannín.
Paprika, plóma og trönuber í bragði.

Létt fylling og fersk sýra. Epli, gúrka og hvítur pipar
einkennandi.

Faustino VII - Tempranillo		

5.600 kr.

Domaine Chansons – Chablis		

Spánn - Rioja

Frakkland, Bourgogne

Ósætt, meðalfylling, lítil tannín. Plóma, krækiber
og blaut lauf.

Ferskt chardonnay með góðri fyllingu. Greip, blóm
og steinefni áberandi.

Hess select - Cabernet Sauvignon		
Bandaríkin – North coast

Meðalfylling, ósætt, mild sýra og miðlungstannín.
Kirsuber, plóma og sveskja í bragði.

7.200 kr.

5.100 kr.
4.700 kr.

5.600 kr.

6.200 kr.

6.300 kr.

8.100 kr.

Freyðivín
Lamberti - Prosecco

187ml flaska

Ítalía, Veneto

Extra dry prosecco. Létt freyðing og fersk sýra.
Ljós ávöxtur, sítrus og blóm í bragði.

1.700 kr.

Kaffidrykkir
Kaffi - Te		
Espresso - Americano - Macchiato		
Cappuccino - Café Latte		
Sviss Mocha - Heitt súkkulaði		

Gos
350 kr.
400 kr.
450 kr.
500 kr.

Áfengir kaffidrykkir
Írskt kaffi - Grand kaffi - Baileys kaffi

1.500 kr.

Coke
Coke Zero
Fanta
Sprite
Mix
Appelsín
Sódavatn

Lítið 0,3L

Stórt 0,5L

350 kr.
350 kr.
350 kr.
350 kr.
350 kr.
350 kr.
350 kr.

450 kr.
450 kr.
450 kr.
450 kr.
450 kr.
450 kr.
450 kr.

Gosdósir 0,33cl

Koníak og líkjörar
Hardys V.S.O.P.		
1.200 kr.
Hardys X.O.		
1.800 kr.
Grand Marnier		
1.200 kr.
Cointreau		1.200 kr.
Kahlúa – Tia Maria – Baileys		
900 kr.

Viskí

Coke
Coke Zero

370 kr.
370 kr.

Í gleri 0,33cl

Pilsner
Malt
Engiferöl

500 kr.
500 kr.
400 kr.

Bjór

Skotland

Ballantines 12 ára		
Famous grouse 12 ára		
Glenfiddich 12 ára		
Chivas regal 12 ára 		

1.000 kr.
900 kr.
1.200 kr.
1.000 kr.

Víking Gylltur
Víking Classic

Lítill 0,3L

Stór 0,5L

900 kr.
900 kr.

1.150 kr.
1.150 kr.

Bjór í flösku 0,33cl

Árstíðarbjór		1.000 kr.

Írland

Jameson		900 kr.
Bourbon – Bandaríkin

Jack Daniels		
Makers Mark		

Bjór á krana

900 kr.
1200 kr.

Sérvalinn bjór eftir árstíð, spurðu þjóninn
hver er sá útvaldi þessa vikuna.

Einstök Pale Ale		
1.000 kr.
Einstök White Ale		
1.000 kr.
Egils Lite - *Glútenlaus		1.000 kr.
Kaldi ljós		
1.000 kr.
Kaldi dökkur		
1.000 kr.
Ginger Joe / Engiferbjór		
1.000 kr.

Eftirréttir
Nutella súkkulaðikaka		
Með ítölskum marengs, vanilluís, karamellu
og hvítu súkkulaði.

1.350 kr.

Bryggjubomba		1.350 kr.
Marengs, rjómi, kókosbolla, jarðarber, banani
og súkkulaðisósa.

Bryggjurjómaís		1.350 kr.
Ís með súkkulaðisósu, karamellusósu og rjóma.

OREO- karamellushake		

Þeyttur rjómaís með oreo kexi, karamellusósu
og rjómatopp.

1.000 kr.

LU-súkkulaðishake		1.000 kr.
Þeyttur rjómaís með LU-kexi, súkkulaðisósu
og rjómatopp.

Einn enn?		

Langar þig í einn bita í viðbót? Smá sætt á eftir
matnum en hefur ekki lyst á heilum eftirrétt?
Þá er þessi fyrir þig. Smá smakk af súkkulaðiköku
með ítölskum marengs og örlitlum rjóma.

450 kr.

