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Velkommen til
Ditlevsdal Bison Farm
Vi håber, du vil mærke vores begejstring for de amerikanske bisonokser, som bor her på stedet.
Vi fik de første bison okser i 1993 - og siden er interessen for disse prægtige dyr blot vokset,
så vi nu har ansvaret for for ca. 450 amerikanske bisonokser i alle aldre.
Bisonokserne er dermed helt naturligt blevet hovedtemaet i både vores landbrug, gård-butik og restaurant.
Det er vores ønske, at du vil få en helhedsoplevelse og nyde, det vi her har skabt midt i den nordfynske natur.

Venlig hilsen

Niels Henrik Ove

Mousserende
CAVA MONT MICHEL, SEMI-SECO, PENEDÈS, SPANIEN
Frisk sødme, umiddelbar og charmerende. 		

glas 52,00 268,00

Hvidvine
RIESLING, HUBERT BECK, ALSACE

Fin og delikat bouquet samt en tør og fyldig smag.				

CHARDONNAY, COTTAGE GARDEN, AUSTRALIEN
Klassisk australsk Chardonnay. Friskhed, fedme og fylde.

258,00

glas 48,00 228,00

VIOGNIER, CLINE CELLARS, CALIFORNIEN, USA
Klassiske nuancer af abrikos, fersken og citrusfrugter. 			285,00

CHENIN BLANC, SIMONSIG, STELLENBOSCH, SYDAFRIKA
Sødmefuld og eksotisk med god sprødhed og fin balance. 			235,00

Rosévin
CHIARETTO BARDOLINO, LENOTTI, VENETO, ITALIEN
Nuancer af ferskner og blommer, og god struktur. 				

238,00

½ flaske
CHARDONNAY, CLASSIC, VIÑA ECHEVERRIA, CHILE

Smagen er sprød, med god struktur og toner af krydderurter og citrusfrugter. 			

118,00

Rødvine
ZINFANDEL, DITLEVSDAL

Toner af solbær og ribs med et strejf af krydderi. Vinen er meget saftig og har en krydret eftersmag.

PRIMITIVO I TRATTURI, MARZANO, APULIEN, ITALIEN

		glas 48,00

Frugtrig med toner af blommer og kirsebær, udvikler sig mere kompleks, toner af krydderier og syltede bær.

			

228,00

235,00

RIPASSO COSTA REGALE, LENOTTI, VENETO, ITALIEN

En meget sammensat vin, med toner af kirsebær, brombær, chokolade, hasselnød, og syltede frugter.			338,00

MERLOT, CRANE LAKE WINERY, CALIFORNIEN, USA

Vinen har en virkelig flot aromakoncentration og samtidig en god struktur, som gør vinen meget harmonisk.			

248,00

SHIRAZ, TEN ACRES, BROWN BROTHERS, AUSTRALIEN

Niels Henrik Ove har været i Australien hos Brown Brothers hvor han faldt for denne Shiraz der som navnet 								
angiver er dyrket på 10 acres. Vinen er meget kraftfuld, sødmefyldt og harmonisk. Den er lagret på træfade i 			
285,00				
20 måneder og har en alkoholprocent på 14,5%. Et brag af en vin - nærmest perfekt til bisonkød!!

		

ANCIENT VINES ZINFANDEL, CLINE, CALIFORNIEN

Solbær, krydderier, kaffe og chokolade. De optimalmodne druer giver vinen en utrolig koncentration.			368,00

Den Ekstraordinære
LIVE OAK ZINFANDEL, CLINE, CALIFORNIEN

Cline Cellars er en lille vingård i Californien. Niels Henrik Ove har været på besøg på vingården og i samarbejde med ejerne 		
specielt udvalgt denne dejlige, venlige og imødekommende vin med god fylde. Vinen er til dem, der ønsker noget helt 		
ekstraordinært til bisonkødet, der har en let sødme og derfor afrundes perfekt med denne fantastiske Zinfandel, som
kun findes her på Ditlevsdal Bison Farm. 					

435,00

½ flaske
CÔTES DU RHÔNE, ”LES CRANILLES”, VINS DE VIENNE

Charmerende frugtnuancer, den har det nordlige Rhônes klassiske struktur og maskulinitet.			145,00

Dessertvine
MOSCATO D’ASTI, GRIMALDI SERGIO, ITALIEN

Perfekt balance mellem sødme og friskhed. Det er en meget charmerende og delikat vin.		glas 48,00

PORTO RUBY, RAMOS PINTO, PORTUGAL

God fylde og en meget harmonisk karakter med charmerende nuancer af kirsebær, hindbær og blommer.		glas 48,00

Øl

ØL (ALBANI)							

Fadøl

ALE NR. 16 & FREJDAHL GULDTOP				

33 cl.

		35,00

25 cl. 		44,00

40 cl. 54,00

60 cl. 64,00

Bryggeriet Frejdahl
GULDTOP 4,8%							

50 cl.				64,00

NIDHUG 5,2%							

50 cl.				64,00

VALRAVN 6%							

50 cl.				64,00

Mandarin og cascadehumle giver øllet en frisk frugtig smag og den danske bygmalt giver en afrundet bitterhed i pilsneren. Noter af Citrus, lime og hyldeblomst kæler for
dine smagsløg. Guldtop er skabt af økologiske råvarer.
Karamel og chokolade, med et strejf af gæraroma, giver øllen en krydret balance mellem det elegant afbalancerede og den markante skarphed. Dansk rug giver kraft i
hver mundfuld. Ægte nordisk nydelse fra Arilds dage. Nidhug er skabt af økologiske råvarer.
Smagen skabes i forening mellem den ufiltrerede renhed og havrens nordiske vingesus. Tilsat økologisk, smagfuld chokolademalt med en fyldighed som giver en stærk øl,
der viser karaktertræk i hver en tår. I Valravn har vi brugt økologisk chokolade fra Konnerup. Valravn er skabt af økologiske råvarer.

THYRA 4,6%, SÆSONØL							

75 cl.				

96,00

Smukt skummende, lys som en sommernat og frisk som den spirende sommerforelskelse. Hyldeblomstens sødme sender sin kærlige hilsen i stuen ind.

GUDMUND 7%							

75 cl.				96,00

HERJA 8%								

75 cl.				96,00

ROULV 9%							

75 cl.				96,00

Nelson Sauvin Saison. Aroma af stikkelsbær, passionsfrugt, krydderier samt grønne druer og peber. Gylden i farven og afrundet med mjød skabt af dansk honning. Smagen er frisk med en bittersød eftersmag. Brygget på pilsnermalt og Nelson Sauvin humle samt dansk, fadlagret mjød fra gamle Chardonnay hvidvinsfade fra Bourgogne.
Barley Wine inspireret øl, tilsmagt med sherry fadlagret, dansk mjød. Dansk pilsnermalt samt mørk karamelmalt giver en sød og fyldig krop. Blandingen af Galaxy- og
Amarillohumle skaber frugtige og søde smagsnuancer. Aroma fra røde bær, nordiske blomster samt havtornsaft afrunder smagen.
Baltic Porter med røgmalt og bourbon lagret, dansk mjød. Kraftfuld og saftig smag, der skaber en eksplosion af nuancer i munden. Chokolade, rosiner, svesker og blommer tilsat røgaroma fra fynsk hvedemalt røget på bøgetræ. Brygget af fynsk bygmalt, fynsk hvedemalt samt dansk mjød.

Kaffe & The

Drinkskort

KAFFE					
IRISH COFFEE				
THE						

32,00
55,00
32,00

ROM & COLA				

52,00

ÆVLE BÆVLE - Vodka & æblejuice		52,00
GIN & TONIC				

52,00

Cognac

TEQUILA SUNRICE - Tequila, appelsinjuice, Grenadine

52,00

VS GRANDE CHAMPAGNE,
COGNAC FRANCOIS VOYER		
CHÂTEAU FONTPINOT XO,
GRANDE CHAMP. 1ER CRU, COGNAC FRAPIN		

SOUTHERN COMFORT & SPRITE		

52,00

45,00
55,00

Liqueurs
GRAND MARNIER GUL			
BAILEYS				
KAHLUA				

3 cl.
3 cl.
3 cl.

40,00
40,00
40,00

3 cl.
3 cl.
3 cl.
3 cl.
3 cl.
3 cl.
3 cl.
3 cl.
3 cl.

55,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
35,00
35,00
35,00

Spiritus
JACK DANIELS			
BACARDI RUM			
GORDONS GIN			
SOUTHERN COMFORT			
SMIRNOFF VODKA			
SIERRA TEQUILA			
GAJOL SHOTS BLÅ			
GAJOL SHOTS GUL			
GAJOL SHOTS GRØN			

Bitter
GAMMEL DANSK			
ENKELT				
DR. NIELSEN			

3 cl.
3 cl.
3 cl.

30,00
30,00
30,00

ISBJØRN - Vodka, Sprite, Blå Curacao		52,00
FILUR - Vodka, appelsinjuice, Grenadine		52,00

Cider
SOMERSBY ORCHARD ”SECCO” 75 CL.		195,00

En forfriskende semi-tør æblecider, fuld af livlige bobler og med en elegant aroma
af grønne æbler og eksotisk frugt. Anbefales som velkomst drink.

SOMERSBY ORCHARD 75 CL.		195,00
”SPARKLING ROSÉ” 		

En raffineret semi-sød, æblerose cider, som formår på elegant vis at balancere
smagen af saftige røde bær og forfriskende blomsteraroma. Forfriskende alternativ
til de søde dessertvine.

Diverse drikkevarer
SODAVAND		
HAARSLEV MØLLEGAARD

25 cl. 			
30,00
25 cl.			
32,00
Hyldeblomst, Solbær eller Æblemost				
		
ISVAND pr. kande 					
20,00

