M e n u K o rt

Lidt om Figo
Hos Figo ønsker vi at have et stort, bredt og varieret menukort. Råvarerne skal
være af den bedste kvalitet, og vi bestræber os på at købe så meget som muligt
hos den lokale bager, slagter, grønthandler osv.
Vi sætter en stor ære i selv at fremstille så meget som muligt. Alle vore
dressinger, marinader, salsa, tapanader samt nogle pestoer er hjemmlavede.
Dermed sikrer vi os, at smagen er sådan, som vi vil have den, ligesom vi altid
er sikre på, hvilke råvarer og ingredienser, der bliver brugt.
Til de af vore gæster, der måtte lide af en eller anden form for allergi overfor
bestemte fødevarer, kan der til enhver tid forespørges hos tjeneren, hvorvidt den
bestilte menu indeholder allegener af nogen art.
Vi vil gerne ha’, at du som gæst skal føle dig velkommen, så snart du træder ind
ad døren. Vi vil forsøge at yde en hurtig, venlig og kompetent betjening. Maden
skal være i orden, og der skal være nok af den på tallerkenen. Ligesom betjeningen
skal være hurtig og kompetent, ligeledes skal køkkenet være - dog uden at gå på
kompromis med kvaliteten. Efter endt besøg hos os skulle du gerne bagefter
tænke: Yes, her vil jeg gerne hen en anden gang igen.

		

Velkommen på Figo
.... og velbekomme!

Formiddag på Figo

- indtil kl. 13.00

15. Rustikt brød
a) m/ skiveost
b) m/ brie
c) m/ pålæg

45,45,45,-

16. Morgentallerken m/ost, pålæg samt marmelade (mandag til fredag)

89,-

17. Figo brunch - for 2 personer (mandag til fredag)
Vores velkendte og populære Brunch bestående af flere forskellige lækre ting

229,-

OBS! Brunch-Buffet incl. kaffe, the og juice
(lørdag og søndag, kl. 10.00 - 14.00)

129,65,-

voksen
børn op til 13 år

Weekend
tilbud

Vi har glutenfri brød til en merpris på 10,-

Lidt let / Snacks

- indtil kl. 17.00

1.

Æggekage m/bacon, tomat og purløg

79,-

2.

2 stk. Rødspættefiletter m/remoulade og citron

79,-

3.

Luksus toast m/ skinke, hvidløgssmør, smeltet ost og en lille salat

79,-

4.

Club sandwich m/ kylling, bacon, salat, agurk, tomat og karrydressing
samt lille gang pommes

79,-

5.

Club sandwich m/ æggesalat, karry, bacon, agurk, tomat
samt lille gang pommes

79,-

Lidt let / Snacks

- hele dagen

60. Lune hvidløgsbrød
a) Tzatziki som tilbehør
b) Gratineret m/ revet mozzarella- & cheddarost, tzatziki som tilbehør

59,69,-

61. Snack tallerken: m/ bruchetta og oliventappernade

69,-

62. Snack kurv: Chili Cheese toppers og andre lækre små ”haps’er”
med vores pommes mayo og aioli

74,-

Ny
på Figo

Ny
på Figo

Studietilbud (studiekort skal forevises ved bestilling)

- indtil kl. 17.00

10. Brunch incl. kaffe, øko-drik eller 1/2 l sodavand (kun til kl. 13.00)

99,-

11. Nachos m/kylling, guacamole og øko-drik eller 1/2 l sodavand

99,-

12. Bøf- eller kyllingeburger m/ pommes og øko-drik eller 1/2 l sodavand

99,-

Ønskes en blend i stedet for er prisen +15,-

Frokost på Figo

- indtil kl. 17.00

20. Rejemad m/ mayonnaise og citron

99,-

21. Sildeplatte 3 slags sild m/tilbehør

119,-

22. Frokostplatte
For den sultne - lidt fisk, lidt koldt, lidt varmt og lidt ost
(I weekender laves ikke frokostplatte mellem 10 og 14 - der tages fra buffet’en)

149,-

Hele dagen på Figo
25. Nachos m/ salsa, revet mozzarella, flydende og revet cheddar samt creme fraiche
a) almindelig
74,b) m/ kylling
84,c) m/ oksekød
84,(Ekstra tilbehør: Guacamole 5,-)

26. Figo’s salat: Salat, kylling, soltørrede tomater, hvid- og rødløg,
solsikkekerner, tomat, agurk og mozzarella
27. Fiske salat: Salat, tomat, agurk, dressing, laks, rejer og rød peberfrugt
28. Græsk salat:
Salat, tomat, agurk, peberfrugt, løg, salattern, oliven, olivenolie og tzatziki
29. Pastaretter
a) Chilipasta m/kylling og lille salat
b) Varm laksepasta m/spinat og lille salat

89,109,-

89,-

109,119,-

Hele dagen på Figo
30. Laksesandwich i spinatbolle
m/ røget laks, dild- og agurkedressing, salat, tomat, agurk

109,-

31. Stjerneskud i 3 forskellige udgaver m/brød, salat, laks, rejer,
tomat, agurk, asparges og mayonnaise
a) Kanonskud m/2 stegte rødspættefileter
b) Luksusstjerneskud m/1 stegt & 1 dampet rødspættefilet
c) Fitness udgave m/2 dampede rødspættefileter (uden mayo)

129,129,129,-

32. Græsk bondebrød m/ gyros-marineret svinekød,
salat, agurk, tomat, feta, rødløg og tzatziki

119,-

33. Gyrostallerken m/ pommes frites, løg, tzatziki og en lille salat

119,-

34. Burger bygges op med dressing, salat, tomat og agurk
a1) Kyllingeburger m/ karrydressing, kylling og bacon

119,-

a2) Kyllingeburger m/ crispy kyllingestykker, aioli og karryketchup

119,-

b) Fiskeburger m/ paneret fisk/rejer

129,-

c) Bøfburger m/ 200g bøf og løg

119,-

d) Græsk burger m/ 200g bøf, tzatziki og feta

119,-

e) Gyros burger m/ græsk marineret gyros, tzatziki og feta

119,-

f) Guacamole burger m/ 200g bøf, guacamole og bacon

119,-

g) Cheese/bacon-burger m/ 200g bøf, ost, bacon og løg

129,-

h) Djævleburger m/ chilisalsa, 200g bøf, ost, bacon og jalapenos

129,-

i) Figo’s Double-Up burger m/ 2x150g bøf,
aioli, løg, bacon, ost, salsa, chili chips og onionrings
35. Pariserbøf
m/ rødbeder, løg, kapers, peberrod og æggeblomme

149,109,129,400 g 149,200 g
300 g

Ny
på Figo

Aften på Figo

- fra kl. 17.00

50. Herregårdsbøf m/pommes frites, ærter og bearnaisesauce

200g 119,300g 139,-

51. Gyros i metaxasauce gratineres i ovnen med lidt ost hertil pommes frites eller ris, og en lille salat

139,-

52. Skinkeschnitzel
m/ brasserede kartofler eller pommes frites og bearnaisesauce

139,-

53. Tapas:
Spændende og inspirerende små retter, der kan/vil variere fra gang til gang

149,-

Barn på Figo
70. Rødspættefilet m/ remoulade og Pommes Frites

60,-

71. Crispy kyllingestykke m/ Pommes Frites

60,-

72. Blækspruttepølser m/ Pommes Frites

60,-

73. Lille Nachos m/ Pommes Frites

60,-

74. Pandekager 2 stk. m/ sukker

25,-

75. Is-dessert 2 kugler m/ chokoladesauce

28,-

Børneretterne er kun for børn til max 13 år.
Hvis børneretter bestilles af voksne er prisen +25,-

Desserter
80. Brownie m/flødeskum og en kugle vaniljeis

49,-

81. 3 kugler is m/flødeskum og chokoladesauce

49,-

82. Æbledrøm - revet æble på marcipanbund, makron,
flødeskum og en kugle vaniljeis

59,-

83. Pandekager m/ vaniljeis og marmelade

59,-

84. Lun belgisk vaffel m/ flødeskum, en kugle vaniljeis samt marmelade

59,-

85. Bananasplit

59,-

Sodavand
Pepsi, Pepsi Max (sukkerfri), Appelsin,
Lemon og Faxe Kondi

25 cl

26,-

Cocio, Passion, Bitter Lemon, rød sodavand,
Ginger Ale og Faxe Kondi Free (sukkerfri)

50 cl

25 cl

38,-

26,-

(Refill 12,-*)

50 cl

38,-

* Refill skal bestilles samtidgt - og bruges samme dag

Ice tea

- og kan ikke overdrages til anden person

Lemon
Hyldeblomst
Peach

50 cl
50 cl
50 cl

38,38,38,-

Energidrik
Faxe Kondi Booster Blue
Faxe Kondi Booster Original
Faxe Kondi Booster Sugar-free

25 cl

35,40,40,-

27,5 cl
27,5 cl

30,30,-

50 cl

38,-

Med mild brus og frugtjuice: Egekilde Fruits m/pære
Egekilde Fruits m/fersken & jasmin
Egekilde Fruits m/tranebær

50 cl

35,-

Uden brus: Egekilde kildevand u/brus

50 cl

30,-

Økologisk saft
Hyldeblomst
Solbær/æble

Vand
Med brus: Uden smag
Egekilde m/citrus

Isvand - lille glas
Isvand - stort glas
Isvand - kande

25 cl

26,-

5,10,20,-

Nyt
på Figo

Smooties m.m.
Smoothies
Vælg mellem følgende varianter:
• Hindbær/Mango
• Jordbær/Passionsfrugt
• Mango/Ananas
• Jordbær/Hyldeblomst
• Blåbær

2 af
samme
slags
for 80,-

45,-

Milkshake
Letmælk, vaniljeis og følgende smagsvarianter:
• Vanilje
• Chokolade
• Chokolade/banan
• Jordbær
• Blåbær

45,-

Lassi
10% Græsk yoghurt, letmælk og følgende smagsvarianter:
• Jordbær
• Hindbær
• Banan
• Mango
• Passionsfrugt
• Blåbær

45,-

ICE-BLENDED
Vælg mellem følgende varianter:
• Coffee
• Chocolate
• Mix af coffee/chocolate
Tilsæt én af nedennævnte smagsmuligheder: Skildpadde, daim eller smarties

45,-

10,-

Kaffe
Café Figo tilbyder økologisk kaffe
af høj kvalitet
Mastro Lorenzo Aroma Oro:
En typisk Norditaliensk espresso, der består af 100% økologiske arabica
bønner fra Sydamerika. Aroma Oro bærer Rainforest Alliance seglet som
symbol på bæredygtighed. Det er en særlig rund og mild espresso med
en fin fylde og syrlighed.
Gevalia Økologisk Bæredygtigt kaffe:
Består af 100 % håndplukkede Arabica bønner fra Sydamerika. Det er
en mild kaffe med en signifikant men samtidig balanceret let frugtagtig
smag med en god syrlighed.

Kaffe
Stor kop kaffe
Stempel kande (4 kop)
Stempel kande (8 kop)

20,10,40,60,-

Special kaffe (med spiritus)
Coffee Kahlua m/ flødeskum
Coffee Bailey
Cuba Coffee
Galliano kaffe
Irish Coffee
Mexican Coffee
Latte Bailey

50,50,50,50,50,50,50,-

Opfyldning

(Dobbelt up spiritus +10,-)

Sirup til kaffe
Amaretto, Karamel, Chokolade,
Kanel, Irisk creme, Hasselnød
og Vanilje

5,-

Special kaffe
Espresso
Espresso, dobbelt
Espresso, dobbelt m/flødeskum
Espresso, dobbelt m/vaniljeis
Cappuccino
Cappuccino m/flødeskum
Latte, lille
Latte, mellem
Latte, stor
Latte, dobbelt
Hvid Latte
Tiramisu Latte
Milky Way Latte
Cafe´au lait
Cafe Figo (kaffe-cacao-vanilje)
Wiener Melange
Hot Mocca
Café Uhmmmmm
Frappuccino m/karamel (kold)
Is-kaffe (kold)

Ønskes special kaffen lavet med soya-mælk er prisen +5,-

25,30,35,35,35,40,25,30,40,35,35,35,40,30,35,30,40,40,45,45,-

Cacao
Cacao
Cacao
Cacao
Cacao

m/ flødeskum (lille)
m/ flødeskum (stor)
m/én kugle vaniljeis (lille)
m/én kugle vaniljeis (stor)

30,49,30,49,-

Cacao (med spiritus)
Lumumba (cognac m/ flødeskum)
Cacao m/ kahlua og flødeskum

50,50,-

The
1. Alm. the (spørg hvilke typer vi har)
Pr. kop
1/1 Kande

20,50,-

Indisk Chai, lille
Indisk Chai, mellem
Indisk Chai, stor

25,30,40,-

Kage
Spørg tjeneren hvad der kan tilbydes af kage

ØL på fad
DANMARK
Odense pilsner

Lille

30,-

Mellem

48,-

(Refill 20,-*)

Den har en genkendelig harmonisk, frisk og elegant smag afstemt af brugen af malt og råfrugt.
En del af dens særlige karakter stammer fra de to humlesorter fra Hallertau i Tyskland. 4,6%
Odense Classic
(eller årstidens øl)

Lille

30,-

Mellem

48,-

(Refill 20,-*)

Pilsneren er kendetegnet ved en mørkere farve og en kraftigere smag af malt og humle end en
almindelig pilsner. Du mærker straks den fyldige og kraftige maltsmag, når du smager på en
Odense Classic. 4,6%
FUR FROKOST

Lille

35,-

Mellem

60,-

FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale. Rolig og klar øl med farve som
rødgyldent rav. Småboblende med tæt cremefarvet skum, der giver fine blonder på glasset.
Fine humlenuancer med duft af karamelmalt, hyldeblomst og frisk citrusfrugt. Kraftig
humleoplevelse, der fortsætter over i en fyldig krop af let sødlig karamelmalt og runder
af i en bitterfrisk og fin sødlig og velafbalanceret øloplevelse. 2,6%
FUR RENÆSSANCE

Lille

35,-

Mellem

60,-

Dansk inspireret Brown Ale, der er brygget på 5 forskellige malttyper, hvor en af dem er
røgmalt. FUR RENÆSSANCE er brygget på 5 humletyper, som både er bitterhumler og
aromahumler, hvoraf den ene specielle humletype er med til at give øllet et friskt pift.
Humlen tilsættes af 3 gange. 6,2%
FUR Bock

Lille

35,-

Mellem

60,-

Tysk inspireret Bock, der er brygget på 3 forskellige malttyper, hvoraf den ene er en
karamelmalt. FUR BOCK indeholder både klassisk tysk bitterhumle og aromahumle,
som giver denne fine duft og velafbalancerede afslutning på smagsoplevelsen. 7,6%

Varianterne af FUR på fad kan variere

* Refill skal bestilles samtidgt - og bruges samme dag
- og kan ikke overdrages til anden person

Nyt
på Figo

Flaske-ØL
DANMARK
FUR Lager

50 cl

60,-

Mellemeuropæisk inspireret Lager, der er brygget på 3 forskellige malttyper, hvoraf den ene
er en chokolademalt. FUR LAGER indeholder både bitterhumle og aromahumle som tilsættes
af 4 gange. 5,4%
FUR Porter

50 cl

60,-

Engelsk inspireret Porter, der er brygget på 5 forskellige malttyper, hvor nogle af dem er
røgmalt, karamelmalt og chokolademalt. FUR PORTER er brygget på 2 humletyper, hvoraf
den ene specielle humletype er med til at give øllet et friskt pift. Humlen tilsættes ad 2
gange. 6,5%
FUR Ale

50 cl

60,-

Overgæret øl af typen Bitter & English Pale Ale. Rolig og klar øl med farve som rødgyldent
rav. Småboblende med tæt cremefarvet skum, der giver fine blonder med lang holdbarhed.
Duft af velafbalancerede humlenuancer med bund af ristet malt.
Aromatisk og frugtagtig smag med en fyldig bitterfrisk afrundet afslutning af humle.
Engelsk inspireret Ale brygget på tre forskellige malttyper samt tre humletyper, der tilsættes
ad tre gange. 5,3% vol
FUR Steam Beer

50 cl

60,-

Undergæret øl af typen Steam Beer. Klar øl med kraftig ravgylden farve. Fyldigt cremefarvet
skum med lang holdbarhed og fine blonder på glasset. Varm vinøs aroma med fin oplevelse
af humle. Kraftig og varm smag af mørk malt med den fyldige harmoniske afslutning af
humlen. FUR Steam Beer er brygget på 3 forskellige malttyper, hvoraf den ene er en
karamelmalt. FUR Steam Beer indeholder både klassisk bitterhumle og aromahumle, som
giver den fine duft og velafbalancerede afslutning på smagsoplevelsen. 7,8% vol.
FUR HVEDE

50 cl

60,-

Tysk inspireret Hvede, der er brygget på 4 forskellige malttyper og 2 humle-typer, som
tilsættes af 3 gange. 5,6%
FUR BARLEY WINE
Kraftig humleoplevelse med vinøs varme og smag af mørk malt, karamel og anis.
Serveres og drikkes som en dessertøl eller som en aperitif. 9,5%

50 cl

60,-

Flaske-ØL
DANMARK
Royal Free

33 cl

30,-

En alkoholfri øl, der er brygget efter en patenteret metode. Traditionelt laves alkoholfrit øl
ved at lade alko-holen fordampe. I Royal Free har vi benyttet immobiliseret gæring, hvor
man i en beholder meget præcist styrer dannelsen af den ølkarakteristiske smag, uden at
der dannes alkohol. Royal Free er lys gylden som en pilsner med et fast hvidt skum. Den
smager friskere og mere pilsneragtigt end andre alkoholfrie øl. 0,05%

ROYAL [PLSNR]

33 cl

25,-

5 stk. 100,-

Den nye Royal [PLSNR] er en forfriskende tørstslukker. Den er mindre syrlig og bitter end dens
forgænger, og dette gør den let drikkelig. Den har en lang, sød og afrundet frugtagtig smag, og
øllet efterlader et flot og fyldigt skum. 4,6%

Royal Økologisk pilsner	
33 cl 25,- 5 stk. 100,Er en højkvalitets undergæret ”all malt” pilsner, poduceret med omhu, omtanke og af økologiske
råvarer, bl.a. bygmalt og humle. Den er en anelse mørkere i farven end en almindelig pilsner og
har en behagelig humlefrisk smag. 4,8%

Royal Shandy	
33 cl 25,- 5 stk. 100,En helt ny øltype med 50% øl og 50% lemonade, der giver en forfriskende og let smagsoplevelse
- smag af forfriskende grapefrugt. 2,3%

Flaske-ØL
Danmark
LOTTRUP AMERICAN LAGER
50 cl 49,Er mørkere end en pilsner men lysere end classic og har en friskhed i både duft og smag.
Den emmer af frugt og blomster fra de forskellige slags humle. Med sin humlede sprødhed
og blide bitterhed er det en ægte tørstslukker. 5,0%

LOTTRUP RED COPPER
50 cl 49,Kobberrød øl der præsenterer sig med et flot, tæt skum og en meget frugtig duft. Smagen
er frugtig og let humlet med en solid maltkrop præget af tørret frugt og karamel. Trods sin
faste bitterhed og relativt lnge eftersmag er øllen forførisk let drikkelig. 5,3%

LOTTRUP GOLD BUTTON
50 cl 49,Blød, fyldig og med en fed cremet smag fra både honning- og hvedemalt. Det er en let,
sødlig øl med en dyb gylden farve og en diskret, frugtig duft. Smagen kan bedst beskrives
som næsten fløjlsagtig med sin lave bitterhed. 5,5%

SCHIØTZ BOHEMIAN PILS
50
Målet med denne øl er at fremstille den ultimative pilsner. Inspirationen er Iom Sazzer og
Kazbek humlen og den gulvmaltede pilsnermalt, hentet i Plzen. Herudover indgår der tre
andre malte og et strejf af æble og kvæde. 5,0%

cl

49,-

SCHIØTZ GYLDEN IPA
50 cl 49,Udover den kraftige humlekarakter, som er IPA’ens særkende, så har denne gyldne IPA
yderligere en inspiration fra botanikken, som giver den en bredere smagskompleksitet. 5,9%

SCHIØTZ MØRK MUMME
50 cl 49,Mumme var en kraftig, mørk og maltet øltype fra den sene middelalder. Måske den øl,
bryggeren forkælede sig selv med. I denne version har Schiøtz tilføjet et strejf af nordiske
bær. 6,5%

Flaske-ØL
BELGIEN
HOEGAARDEN

33 cl

42,-

Hoegaarden er en hvidgylden og krydret øl med en frisk og tør duft. Smagen er både sød og
syrlig på samme tid, men den domineres af en forfriskende og læskende nuance af appelsin,
der står sig godt til asiatisk og caribisk mad. 4,9%

LEFFE BLONDE

33 cl

42,-

Leffe Blonde er en tør, frugtig og let krydret klosterøl fra Belgien. Øllet er fyldigt og cremet
og har en delikat maltaroma og en sød afslutning. Tag Leffe med hjem til grydestegt lyst
kød eller som et godt glas øl. 6,6%

LEFFE BRUNE

33 cl

42,-

Leffe Brune er en mørkebrun belgisk klosterøl, der kombinerer en mættet aroma af brændt
karamel med ristet malt og en sød afslutning. Øllet er fremragende til solide og mættende
middagsretter som gryderetter og vildt eller til desserter. 6,5%

HOLLAND
Heineken

1 stk.

30,-

4 stk. 100,-

Frisk og frugtagtig aroma, der stammer fra gæren (”Heineken A-gær”), og en behagelig, ikke
for voldsom bitterhed, der gør Heineken nem at drikke. 4,6%

Irland
GUINESS

44 cl

45,-

Den ægte irske Guiness, med sit cremede skum og fløjlsbløde fyldighed. Smagen er mættet
af ristet malt med undertonerr af lakrids og kaffe. 4.2%

Flaske-ØL
ØSTRIG
EDELWEISS SNOWFRESH

33 cl

40,-

Edelweiss Snowfresh er en premium hvedeøl. Edelweiss produceres med ingredienser fra
Alperne, og Edelweiss-blomsten symboliserer det rene og naturlige. Denne hvedeøl har en
frisk og naturlig smag, som passer ligesågodt på stranden som på afterski. 5.0%

TYSKLAND
FRANZISKANER HEFE

50 cl

49,-

Franziskaner Hefe er en blomstrende og smagsmættet hvedeøl. Øllet har ingen bitterhed,
men en frisk syrlig smag, der smager skønt og læskende i et højt glas eller som følgesvend
til grillmad eller tapas. 5,0%

Franziskaner Dunkel

50 cl

49,-

Har en uklar kastanjebrun farve med et dybt rødligt skær og en kraftig, beigefarvet skumkrone.
Sløret er vedhængende i glasset og kulsyreudviklingen er minimal. Franziskaner Dunkel dufter
syrligt og frugtigt med referencer til rosiner og svesker. Øllet har en frugtig og tør karamelagtig
sødme, der minder om rugbrød. Eftersmagen er afrundet og behagelig. 5,0%

ENGLAND
NEWCASTLE BROWN ALE

33 cl

42,-

Newcastle Brown Ale fra 1927, som brygges på Tyne Brewery i Newcastle, er Storbritanniens
mest købte ale. Øllets kaldes også ”Newkie Brown“ eller ”The dog“, som refererer til, at
mændene i Newcastle gik på pub og drak Newcastle Brown Ale, når de sagde ”I just gan
doon the road to take the dog for a walk“. 4,7%

MEXICO
SOL

33 cl

40,-

Sol er en premium mexicansk øl. Sol er meget let drikkelig, og har en forfriskende rund og
læskende smag. Sol bør nydes iskold, og gerne med en lime i toppen af flasken. 4,5%

Hvidvin
Luigi Leonardo, Rubicone, Cantine Sgarzi Luigi		
Italien - Druer: Chardonnay og Trebbiano. Vol. 12%
Denne vin viser det perfekte samspil med Chardonnay
og Trebbiano-druer og reflekterer omsorgen ved
vindyrkning. Vinen er klar, strågul i farven. Bouqueten
1/1 flaske 159,er frisk og aromatisk, velduftende frugtig karakter.
1/2 flaske 95,Vinen virker frisk, sprød og dvælende
1 glas 47,-

Farmers Choice, Chardonnay
Australien
Klassisk chardonnay duft med toner af fersken, pære
og lime. Frisk og liflig i smagen, udvikles hurtigt med
god fedme og fylde. Klassisk australsk chardonnay.

1/1 flaske 189,1/2 flaske 105,1 glas 57,-

Relax Riesling, Mosel, Schmitt Söhne
Tyskland. Vol. 9,5%
Mosel/Rheinhessen Riesling QbA. Restsukker 36-42 g/l.
Vidunderlig frugtig bouquet og intens smag af
æbleblomst og pære med et strejf af citrus. Den
naturlige syre giver denne vin en perfekt balance:
frisk og tør og efterlader trang til at smage igen!

1/1 flaske 209,-

Relax rosé, Mosel, Schmitt Söhne
Tyskland
Blended Rheinhessen Rosé QbA. Restsukker 20-25 g/l.
Vol. 10,5%. Delikat fyldig rosévin. Til at nyde både
indendørs og udendørs – blot til et stille øjeblik
”for sig selv”

1/1 flaske 179,1/2 flaske 95,1 glas 52,-

Rosévin

Rødvin
Luigi Leonardo, Rubicone, Cantine Sgarzi Luigi
Italien - Drue: Sangiovese Vol. 12,5%
Vinen har en intens rubinrød farve, en vinøs og
delikat duft med en karakteristisk bouquet.
Fyldig,demonstrerende den forsigtige blanding af
superb udvalgte druer.

1/1 flaske 159,1/2 flaske 95,1 glas 47,-

Farmers Choice, Shiraz
Australien
Denne australske rødvin er produceret på 90% Shiraz
og 10% Cabernet Sauvignon, Shiraz giver dyb, rurbinrød
farve og frugtsmag af kirsebær, blommer og peber.
Cabernet Sauvignon indbyder med tørhed og struktur
og toner af solbær og chokolade. Kombinationen giver
en koncentreret krydret rødvin, fuld af saft og kraft.

1/1 flaske 189,1/2 flaske 105,1 glas 57,-

Viatorre 2012 Rosso Piceno DOC, Bonci, Marche
Italien
Druer: 50% Montepulciano, 50% Sangiovese. Vol. 12%
Rubinrød farve med purpur skær. Vinøs og behagelig duft.
Smagen er tør, intens, velsmagende og fyldig.
Fantastisk fyld og velsmagende rødvin.
1/1 flaske 249,-

Il Goccetti d’Oro, Primitivo IGP, Salento
Frankrig
Druer: 100% Primitivo, Vol. 13,5%
Fantastisk blød og fyldig Primitivo. Duften er intens
med modne bær, diskret eg og krydderier. Smagen har
kraft og fylde, modne frugtnuancer finder sammen med
helt runde tanniner, blid og delikat. Druen Primitivo er
den samme som Zinfandel. Den alkoholiske gæring sker
på ståltanke mens denmmalolaktiske gæring sker på
franske barriques.

1/1 flaske 349,-

Café Figo
Rådhustorvet 8
6400 Sønderborg
Tlf. 74 44 90 44
www.cafefigo.dk

Der er mulighed for at holde lukkede
arrangementer. Skriv eller ring til
os, så ta’r vi en snak om ønsker
og laver efterfølgende et tilbud.
Der ydes ikke rabat på menuer
eller drikkevarer, der i forvejen
er på tilbud.

Hvis du har:
- ris eller ros
- forslag til menuer
- eller bare gerne vil vide,
hvad der sker på Figo...
... gå ind og find os på Facebook,
”like us”, så er du altid opdateret!

