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TO-GO  
menu 

 
 

Ring og bestil på: 93 84 03 84 
 
 

 
Du kan bestille og afhente Tapas og vin to-go i hele vores åbningstid. 
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Traditionel tapas 
 

Høglundgaard (Unika-ost) 
Rød Løber (Unika-ost) 

Havgus (Unika-ost) 
Andepaté med portvinssky 

Staggiano-skinke 
Røget okseinderlår 

Italiensk fennikelchorizo 
Soltørrede sorte oliven 
Grillede grønne oliven 
Grillede artiskokker 
Fyldte peberfrugter 

Aioli 
Tomattapenade 

Grøn pesto 
Brød 

 
 

135,- pr. person v/min. 2 pers. 
 

 

Luksus tapas 
 

Confiteret and med rugbrødssnacks og syltede rødløg 
Perlehønepaté med pistacienødder  

og borettaneløg 
Butterdejsskål med chilimayo, rejer i  
hvidløgsolie og semitørrede tomater 
Lakseroulade med sweet-drops og 

krydrede oliven 
Stegt snackpeber 

Panerede torpedorejer med chilimayo  
og semitørrede tomater 

Fennikelsalami med aioli 
UNIKA Gammel Knas 

UNIKA Ask 
Brød 

 
 

175,- pr. person v/min. 2 pers. 
 

 
 

Douro Special 
 

Torpedorejer med chilimayo 
Skinke med alpeurter 

Rugsnacks med confiteret and og syltede rødløg 
Stegt flanksteak 

Hjemmelavet pica pau 
Stegt chorizo 

Stegte peberfrugter m/ flagesalt 
Aioli 

Gammelknas 
Hvid Dame 

Brød 
 

175,- pr. Person v/min. 2 pers. 
 
 
 
 
 
 

 
Oliven 

Grillede grønne oliven og soltørrede sorte oliven. 
30,-  

*kun med min. ordre på 100,- 
 

Brød og olie 
Portugisisk anrettet olivenolie og brød fra  

Penny Lane. 
35,- 

*kun med min. ordre på 100,- 
 
 

Unika osteplatte 
4 valgfrie Unika-oste serveret med bornholmske 

rugkiks. 
 

Lille 89,-   
+ 20,- pr. ekstra ost 

 
Stor 149,-  

+ 30,- pr. ekstra ost



 
 

Hvidvine 
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Lette, friske og aromatiske vine TO-GO 
Quinta Da Aveleda 
Region: Minho (Vinho Verde) 
Alkoholprocent: 11 % 
Druer: Loureiro og Alvarinho 
Beskrivelse: Frisk smag med noter af tropiske frugter. God afbalanceret slutning med god 
syre og kompleksitet. Vinen har den meget lette mousserende effekt, som Vinho Verde er 
kendt for. 
 

95,- 

Seara Dórdens Carqueijal 
Region: Douro 
Alkoholprocent: 13 % 
Druer: Malvasia, Cercial og Fernáo Pires 
Beskrivelse: Vinen har lagret 2 måneder i stålfri tanke og 1 måned på flaske. Den har en 
frisk og frugtig aroma med noter af citron og mineral. 
 

80,- 

  
  

Medium fyldige og frugtige vine TO-GO 
  
Monte Velho 
Region: Alentejo 
Alkoholprocent: 13 % 
Druer: Antao Vaz, Roupeiro og Perrum 
Beskrivelse: Dejlig frugtig og med en fin syre. Vinen har noter af modne, lyse stenfrugter. 
 

80,- 

Soalheiro Alvarinho 
Region: Minho (Vinho Verde) 
Alkoholprocent: 12,5 % 
Druer: Alvarinho 
Beskrivelse: Kraftig smag af frugt med noter af blomster og citrus. Vinen har et elegant og 
pulserende udtryk samt en lang og vedholdende eftersmag. 
 

160,- 

Quinta do Vallado 
Region: Douro 
Alkoholprocent: 12 % 
Druer: Rabigato, Códega, Viosinho, Gouveio og Arinto 
Beskrivelse: Meget mineralsk og frisk vin med en afbalanceret og vedvarende smag af 
blandt andet citrus. 
 

140,- 
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Intense og fyldige vine TO-GO 
Quinta Dos Carvalhais Colheita 
Region: Dao 
Alkoholprocent: 13 % 
Druer: Gouveio og Encuzado 
Beskrivelse: Aroma af citrus med hint af fersken og urter. Vinen har ligget på fad, men 
fadnoterne er diskrete. 
 

120,- 

Carm, Reserva 
Region: Douro 
Alkoholprocent: 13 % 
Druer: Códega do Larinho, Rabigato og Viosinho 
Beskrivelse: En frisk aroma med en fornemmelse af stenfrugter. Smagen er fyldig med toner 
af mineral og fadlagering. Vinen har en lang og kompleks eftersmag. 
 

200,- 

Quinta Do Vallado, Reserva 
Region: Douro 
Alkoholprocent: 12,5 % 
Druer: Rabigato, Gouveio, Arinto og Viosinho 
Beskrivelse: I næsen fornemmes minerale noter med et hint af fad. Smagen er fyldig med 
god syre og kompleksitet, og vinen har en vedholdende eftersmag. 40 % af vinen har lagret 
på nye franske egetræsfade i 10 måneder og resten på gamle fade. 
 

295,- 

  
 



 
 

Rødvine 
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Lette, frugtige og elegante vine TO-GO 
EA  
Region: Alentejo 
Alkoholprocent: 13,5 % 
Druer: Aragonez, Trincadeira, Alicante, Bouschet, Castelão og Syrah 
Beskrivelse: En let og frugtig vin hvor der blandet andet kan fornemmes røde frugter, især 
kirsebær. 

 

85,- 

Seara Dórdens Carqueijal 
Region: Douro  
Alkoholprocent: 13,5% 
Druer: Touriga franca, Tinta Roriz, Tita Barroca 
Beskrivelse: En let og frugtig vin med fremtrædende tanniner. 

80,- 

  

Medium fyldige vine med struktur og tannin TO-GO 

Cistus DOC 
Region: Douro 
Alkoholprocent: 14,5 % 
Druer: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz og Tinta Barroca 
Beskrivelse: Tætpakket smag af bær og en fornemmelse af fad. Ca. 40 % af vinen har ligget 
på franske og amerikanske egetræsfade i 12 måneder. 

 

70,- 

Monte Velho                                                                                                                                 
Region: Alentejo 
Alkoholprocent: 13,5 % 
Beskrivelse: Rødviolet farve. Intens duft af kirsebær og blommer. Mellemfyldig vin med 
frugt og frisk smag. 
 

85,- 

Mont Raso       
Region: Douro 
Alkoholprocent: 13,5 % 
Druer: Touriga Franca, Tinta roriz og Tinta Barroca 
Beskrivelse: Velafbalanceret vin med elegante tanniner og en frugtig afslutning. Lagret på 
ståltanke; 4 måneder i franske egefade og 6 måneder på flaske. 
 

70,-                       

Quinta do Vallado 
Region: Douro 
Alkoholprocent: 13,5 % 
Druer: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca og Sousão 
Beskrivelse: Meget koncentreret aroma med intense og modne røde frugter. Vinen har en 
god struktur med en fyldig krop samt en lang og vedholdende eftersmag med bløde 
tanniner. 20 % af druerne kommer fra over 70 år gamle vinstokke. Ligeledes har 20 % af 
vinen ligget på fransk eg i 12 måneder. 
 

150,- 
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Quinta de la Rosa tinto 
Region: Douro 
Alkoholprocent: 14,5 % 
Druer: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca og Tinta Barroca 
Beskrivelse: Aromatisk duft af blomster, urter og skiffer. Smagen af røde bær er tæt og 
kompleks, og tanninstrukturen er god. 
 

165,- 

Guadalupe Winemaker’s Selection 
Region: Alentejo 
Alkoholprocent: 14,5 % 
Druer: Syrah, Alicante Bouschet og Cabernet Sauvignon 
Beskrivelse: God smag af især sorte frugter, krydderier og bitter chokolade. Vinen er 
afbalanceret, elegant og har en lang eftersmag. 
 

135,- 
 

Dona Berta Reserva tinto 
Region: Douro 
Alkoholprocent: 14,5 % 
Druer: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinta Cao og Tinta Barroca 
Beskrivelse: Elegant og rund vin med smag af modne frugter, såsom blommer og blåbær. 
Vinen har en god krop med masser af struktur, der virkelig lever op til vinhusets standard. 
 

225,- 
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Intense og krydret vine med god eftersmag      TO-GO 

Quinta Dos Carvalhais Colheita 
Region: Dao 
Alkoholprocent: 13,5 % 
Druer: Touriga Nacional, Tinta Roriz og Alfricheiro 
Beskrivelse: Aroma af sorte frugter og florale noter. Smagen er krydret med noter af 
vanilje, som kommer fra vinens fadlagring på fransk eg. 
 

120,- 
 

Quinta Dos Aciprestes 
Region: Douro 
Alkoholprocent: 14 % 
Druer: Touriga Nacional, Tinta Roriz og Tinta Barroca, Tinta Cão og Tinta Amerela 
Beskrivelse: Rødblomme- og kirsebæraromaer forenes perfekt med et strejf af vanilje, som 
stammer fra fadlagringen. En oplevelse fyldt af frugt og krydderier. 
 

140,- 
 

Quinta Do Cume 
Region: Douro 
Alkoholprocent: 13,5 % 
Druer: Touriga Nacional, Touriga Franca og Tinta Roriz 
Beskrivelse: Den solrige skråning og skifferjorden fra Douro giver denne vin en intens 
aroma af mørke bær – og en dyb mørk farve – samt en friskhed. Vinen indeholder bløde 
tanniner og har en lang frisk eftersmag. 
 

240,- 

Ermelinda, Reserva 
Region: Setúbal 
Alkoholprocent: 14,5 % 
Druer: Castelão, Touriga Nacional, Trincadeira og Carbernet Sauvignon 
Beskrivelse: En kompleks, elegant og fyldig vin med en kraftig fornemmelse af frugt. Vinen 
har lagret på fransk eg i 12 måneder. 
 

140,- 

Seara Dórdens Vinhas Velhas 
Region: Douro 
Alkoholprocent: 13,5 % 
Druer: Touriga Franca og Tinta Roriz og Touriga National 
Beskrivelse: Druerne er samlet fra de absolut ældste vinstokke på vingården. Det giver en 
meget kompleks vin med stor personlighed. Vegetabilsk smag af fenneikel og laurbær 
Dufter af tobak og mørke stenfrugter. 
 

200,- 
 

Quinta Do Carmo 
Region Douro: Douro 
Alkoholprocent: 14,5 % 
Druer: Aragonez, Alicante Bouschet, Trincadeira og Cabernet Sauvignon 
Beskrivelse: Afrundet vin med bløde tanniner, god struktur og en 
koncentreret smag af mørke bær. Lagret et år på franske fade. 
 
 
 

220,-  
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Seara Dórdens Talent 
Region: Douro 
Alkoholprocent: 14 % 
Druer: Touriga Franca og Tinta Roriz og Touriga National 
Beskrivelse: Med denne vin ønsker vi at ære Joáo Leite Moreira, som havde talent og 
færdigheder til at udvikle Quinta Seara Dórdens med mesterlig innovation. Vinen er en 
blanding af druerne Touriga National, Touriga Franca og Tinta Roriz, der alle har stor 
charme og personlighed. Vinen har været igennem en omhyggelig vinificering med en 12 
måneders lagring på franske egetræsfade.Den har intense tanniner, smager krydret – af 
blandt andet sort pepper – og har en meget elegant afslutning. 
 

265,- 
 

Quinta Dos Aciprestes, Reserva 
Region: Douro 
Alkoholprocent: 14 % 
Druer: Touriga Nacional og Touriga Franca 
Beskrivelse: En vin med en meget fin aromatisk intensitet og en god fornemmelse af fad. 
Der kan fornemmes vanilje med en strejf af frugtige aromaer og blomster. 30 % af vinen 
har lagret på ny fransk eg i 12 måneder. 
 

260,- 
 

Carm, Reserva 
Region: Douro 
Alkoholprocent: 14 % 
Druer: Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz og Tinta Francisca 
Beskrivelse: Vinen har en intens og frisk smag af blommer med florale noter og lakrids. 
Druerne er fra producentens bedste marker, og vinen har lageret på fransk og amerikansk 
eg i 18 måneder. 

195,- 

 



 
 

Portvin 
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Tawny TO-GO 
Tawny er en type portvin, der er præget af fadlagring. En Tawny ligger på fad i minimum 4 
til 6 år, og ellers er en Tawny angivet som en 10-, 20-, 30-, 40- eller 50-års Tawny. Dette er 
betegnelsen for, hvor mange år druerne i gennemsnit har ligget på fad – en Tawny kan altså 
indeholde druer fra mange årgange. Der er dog én undtagelse, og den hedder Colheita, 
hvilket betyder ”årgang”. Dette er nemlig en Tawny, hvor alle druerne er fra samme årgang. 
Årgangen vil være angivet på flasken, og det vil årstallet for, hvornår vinen er kommet på 
flaske, ligeledes. Smagen i en Tawny er ofte præget af tørrede frugter. 
 

 

Sayra Tawny 0,75 
Behagelig frisk portvin med marmeladeagtige noter, søde tanniner og en meget behagelig 
afslutning. 
 

145,- 

Seara D´ordens Tawny Reserve 0,75 
Frisk duft af blomme med noter af grape. 
    

155,- 

Seara Dórdens 10-års 0,75 
Duft af chokolade, svesker, puddersukker samt masser af nøddekerner. Smagen er rig og 
raffineret, og elegancen er dominerende. 
 

215,- 

Quinta do Vallado 10-års 0,5 
Karakterrig portvin med duft og smag af tørrede frugter, karamel og en lille smule røg. 
 

245,- 

Seyra 10-års 0,75 
Elegant portvin med en god friskhed og noter af røde bær blandet med den typiske Tawny-
smag af figner, rosiner og andre tørrede frugter. 
 

235,- 

Seara Dórdens 20-års 0,5 
Duft af orangeskal, svesker, puddersukker samt masser af nøddekerner. Smagen er rig og 
raffineret, og elegancen er dominerende. 
 

525,- 

Quinta do Vallado 20-års 0,5 
Bouqueten har en rig næse af karamel, tørrede frugter, appelsinskal og lidt tobak. Smagen er 
silkeblød og afbalanceret og eftersmagen er lang og kompleks. 

420,- 

Seyra 20-års 0,75 
Balanceret portvin med rige aromaer af figner, rosiner og karamel. I munden føles den 
silkeblød og glat. 

445,- 

Seyra 30-års 0,75 
Meget intens portvin med smag af karamel og nødder. Den føles tyk og cremet i munden og 
har en lang og blød eftersmag.  

930,- 
 

Seyra 40-års 0,75 
Meget intens portvin hvor smagen af karamel, nødder, figner og dadler træder særligt frem. 
Dertil vil man kunne fornemme lidt røgsmag, og noterne bliver lettere sammenlignelige med 
rom. Portvinen føles tyk og cremet i munden og har en lang og blød eftersmag. 

1380,- 
 
 
 



 
 

Portvin 
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Ruby TO-GO 
Ruby er betegnelsen for de typer af portvin, som fremstår meget røde af udseende. En Ruby 
er typisk på fad i kun 2 år, før den kommer på flaske. Vintage og Late Bottled Vintage (LBV) 
er begge Ruby-typer. Ved en vintage-portvin, som er den ypperste type portvin, ligger 
druerne på fad i 2 år, hvorefter de kommer på flaske. Her udvikler smagen sig helt frem til 
vinen åbnes. En vintage portvin bliver kun lavet af druer fra de bedste årgange, som bliver 
godkendt af portvinsinstituttet og erklæret som vintage-år. En LBV ligger på fad i 4-6 år og 
er, modsat en vintage, klar til at blive drukket med det samme, efter den kommer på flaske. 
Smagen ved Ruby-typerne er ofte præget af røde bær. 
. 

 

Seyra Ruby Reserve 0,75 
Portvinen har lagret i 3 år og indeholder en ungdommelig frugtaroma af især røde frugter. 
Den har en lang og intens afslutning. 
 

145,- 

Seara Dórdens Ruby Reserva  0,75 
Dybrød Ruby lavet på druer fra 3 forskellige høste. Druerne er blendet og lagret i egefade. 
Portvinen har en frugtig aroma med en god balance af eg og vanilje. 
   

110,- 
 
 

Seara Dórdens LBV 2012 0,75 
Duften er fuld af rosiner og henkogte frugter. Smagen er dejlig cremet og sødmefuld med et 
lille krydret bid. 
 

170,- 

Seyra LBV 2012 0,75 
Fodtrådt LBV med en intens aroma og noter af sorte bær og chokolade. I munden føles den 
tæt og fuldfed. Portvinen har en lang og vedholdende eftersmag. 
 

195,- 

Seara Dórdens Vintage 2009 0,75 
Intens portvin med masser af grape og skovbær – portvinen er frugtig og har en elegant 
krop. 
 

335,- 
 
 

Seara Dórdens Vintage 2012 0,75 
Intens portvin med smag af grape og skovbær – portvinen er frugtig og har en elegant krop. 
En vintage med en unik personlighed. 
 

320,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Portvin 
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Hvid og Rosé portvin TO-GO 
Hvid portvin og rosé-portvin er nogle af de nyeste portvinstyper. De er generelt friske og 
sommerlige og nydes bedst uden mad til – i så fald skal det være et let måltid. Hvid portvin 
er lavet på grønne druer, og rosé-portvin er lavet på blå druer – ved begge typer er skallerne 
blevet fjernet tidligt i processen. 
 

 

Seyra White 0,75 
Let, tør og frisk hvid portvin med smag af passionsfrugt og melon. 
 

145,- 
 
 

Seara Dórdens Fine White 0,75 
Lækker hvid portvin med florale noter og en god fylde – smager af honning og eksotiske 
frugter. 
 

105,- 
 


