Drikkevarer
Vine
Bobler
Cremant de Loire, Chateu Passavant / Flaske 500,Hvid
Muscadet Domaine Louvetrine / (1/2 flaske) 195,Campania Falanghina Taburni / Flaske 350,- / Glas 75,Orange
Marto Weiss / Flaske 405,Rosé
Provence. Corail, Chateau de Roquefort / Flaske 400,- / Glas 80,Rød
Rhone. Jean David / Flaske 400,- / Glas 80,-

Øl / Herslev Bryghus
1/2 l. 65,-

Pilsner
Single malt, single hop pilsner, ren og klar smag af malt fra Herslevs marker
og ﬁn økohumle.
Høst
Inspireret af den franske Saison. En boblende, frugtig tørstslukker med blid
humle og frisk syre.
IPA
Skarp bitterhed, frisk og rig, masser af økohumle. En duft af citrus, frugt og
blomster, balanceret af dyb malt.
Pale Ale
Frugtig og bitter med tykt skum. Tør og silkeblød øl.
India Dark Ale
Humlens bitterhed og maltens mørke ristning bringer det blødeste frem i
hinanden.

Drikkevarer
Brus fra Herslev
33 cl. 40,-

Alkoholfri vildgæret brus, forfriskende bryg på malt og med friskhed fra
spontangæret hø. Uden tilsat sukker.
Vælg mellem:
Ingefær
kvæde
Snaps
2 cl: 45,- / 4 cl: 65,Spørg personalet om vores hjemmebryggede udvalg, alle snapse er lavet på
økourter i Orangeriets køkken.

Dagens hjemmelavede tørstslukkere
Dagens lemonade lavet af sæsonens frugter og urter / 40,Dagens iste, koldbrygget te fra Sings tehus, med sæsonens frugt og urter
/ 45,-

Naturfrisk brus fra Ørbæk
25 cl. 40,-

Danskvand
Hyldebrus
Appelsinbrus
Cola Classic

Drikkevarer
Kaffe

Kande 45 cl. 60,- / Kande 80 cl 80,Softbrew.
Alt kaffe I Orangeriet er 100% arabica og altid nyristet fra
mikroristeri.

Te

Kande 45 cl. 60,- / Kande 100 cl 80,Bakkehusets egen teblanding
Hemmelig opskrift, lavet på sorte tesorter i Kamma Rahbeks ånd
Sweet Bombay
Sort te blandet med jasminte, bergamotteolie og vanilje
Darjeeling, First Flush
Darjeeling ligger ved foden af Himalaya. Her gror buskene i en højde af op til
2000 m og teen bliver betegnet som ”teens champagne”
Hvid te, Pai Mu Tan
Bladene i denne hvide te, Pai Mu Tan, er naturligt visnede og tørrede i solen,
dette giver en sødlig smag med flot, rund og ﬁn dybde
Grøn æble og kvæde
Sencha tilsat æble og kvæde er en populær blanding, som kan nydes på alle
tidspunkter af døgnet, varm som kold
Formosa Jade Oolong
Teen er oxyderet ganske let, hvilket resulterer i en te med meget blød
smagskarakter og blomsternoter af lilje og orkide

