
Ofnbakaður lax 
með beikOn-kartöflusalati Og sítrónusmjöri 

1 meðalstórt laxflak, roð- og beinlaust
salt og pipar
ólífuolía
½ sítróna

Aðferð: 
skerið laxinn í steikur, saltið og piprið eftir smekk. Hellið 
ólífuolíu og sítrónusafa yfir fiskinn og bakið í u.þ.b. 6 mínútur 
í 180°C heitum ofni.

beikOn-kartöflusalat

3 stórar bökunarkartöflur
1 pakki beikon
½ blaðlaukur
2 msk. kapers
½ búnt dill

Aðferð: 
skrælið kartöflur og skerið í teninga. sjóðið í söltu vatni í 
6 mínútur, sigtið og kælið. skerið beikon í litla bita og steikið á 
pönnu þar til stökkt. blaðlaukur og dill saxað og sett saman við 
kartöfluteningana ásamt beikoni og kapers. blandið öllu saman 
og smakkið til með salti, pipar og ólífuolíu.

sítrónusmjör

1 dl sítrónusafi
1 skalottlaukur
100 g smjör 
salt og pipar

Aðferð: 
fínsaxið skalottlaukinn og mýkið í smjörinu í potti. Þeytið 
sítrónusafann saman við og smakkið til með salti og pipar. 

Á BAKHLIÐINNI MÁ SJÁ LISTA YFIR VÍN SEM HENTA VEL MEÐ ÞESSUM RÉTTI.

gratíneraður 
Humar 
með mangó, melónu Og piparrótarsósu

1 kg humar, skelflettur
1 melóna, kantalópa
2 mangó, vel þroskuð
1 box kirsuberjatómatar
½ rauðlaukur
1 poki gratínostur

Aðferð: 
Humar léttsteiktur á pönnu og settur til hliðar. mangó og 
melóna afhýdd og skorin í teninga, rauðlaukur skorinn í þunna 
strimla og tómatar í tvennt. allt sett í eldfast mót, ostur yfir og 
gratínerað í ofni á grillstillingu.

piparrótarsósa

1 dós sýrður rjómi, 10%
1 hvítlauksgeiri
½ piparrót 
1 límóna

Aðferð: 
rífið piparrót og hvítlauk út í sýrðan rjóma, kreistið safann úr 
límónu saman við og smakkið til með salti og pipar.

Tilvalið að bera fram með fersku salati og hrísgrjónum.

Á BAKHLIÐINNI MÁ SJÁ LISTA YFIR VÍN SEM HENTA VEL MEÐ ÞESSUM RÉTTI.

smálúðu—sasHimi 
sem fOrréttur

400 g fersk smálúða
10 g svört sesamfræ
½ dl sesamolía
1 dl ólífuolía
20 g ferskt kóríander
50 g ristaðar furuhnetur
sjávarsalt

Aðferð: 
smálúðan er hreinsuð og skorin í þunnar sneiðar og raðað 
á disk. ólífuolía, sesamolía og sesamfræ sett í pott og hitað 
þar til volgt, u.þ.b. 40°C. Olían má alls ekki verða of heit því 
þá eldast smálúðan of mikið. Olíunni er svo hellt yfir fiskinn. 
ristuðum furuhnetum og kóríander stráð yfir ásamt dálitlu 
sjávarsalti.

Á BAKHLIÐINNI MÁ SJÁ LISTA YFIR VÍN SEM HENTA VEL MEÐ ÞESSUM RÉTTI.

sítrus- Og sOja-
maríneraður 
túnfiskur 
sem fOrréttur

400 g túnfiskur
4 dl sojasósa
2 sítrónur
1 msk. Wasabi-duft

Aðferð: 
skerið túnfiskinn ílangt, 4 cm hæð og breidd. túnfiskurinn er 
léttbrúnaður á öllum hliðum, alls ekki um of. sojasósu, 
Wasabi-dufti og safa úr tveimur sítrónum blandað saman og 
túnfiskurinn látinn marínerast í leginum í 4-5 klukkustundir. 
túnfiskurinn er skorinn í þunnar sneiðar og raðað á disk.

karrí-majOnes

karrí
1 eggjarauða
200 ml matarolía
örlítið sérrí-edik
sjávarsalt
pipar
klettasalat 

Aðferð: 
eggjarauðu, dálitlu salti og sérrí-ediki blandað saman og 
léttþeytt með píski. Olíu og karríi blandað saman og hellt 
varlega út í eggjarauðublönduna og pískað um leið.

majonesið er síðan haft með túnfiskinum eftir smekk. einnig er 
gott að hafa með þessu klettasalat.

Á BAKHLIÐINNI MÁ SJÁ LISTA YFIR VÍN SEM HENTA VEL MEÐ ÞESSUM RÉTTI.

sjávarsalat
romaine-salat
salatblöð
1 drekaávöxtur
1 mangó
½ melóna
300 g tígrisrækjur
300 g hörpuskel
ferskt kóríander
ólífur
sjávarsalt
pipar

Aðferð: 
salatið er skorið niður og skolað. ávextir hreinsaðir og skornir 
í teninga. tígrisrækjur og hörpuskel léttsteikt á pönnu. kryddað 
með salti og pipar. látið tígrisrækjuna og hörpuskelina standa 
til að kólna. salatinu og ávöxtum blandað saman ásamt ólífum 
og fersku kóríander stráð yfir

Dressing

250 g sýrður rjómi
2 msk. tandoori-mauk
Dálítill sítrónusafi

Aðferð: 
Hrærið saman sýrðum rjóma, tandoori-mauki og sítrónusafa. 
Hellið dressingunni yfir salatið og raðið tígrisrækjum og 
hörpuskel ofan á.

Á BAKHLIÐINNI MÁ SJÁ LISTA YFIR VÍN SEM HENTA VEL MEÐ ÞESSUM RÉTTI.



BAnfi SAn Angelo Pinot grigio   
Hvítvín	 ABCY	

02505	 750	ml	 Bakkus	ehf	 	 12,5%	 1.830 kr.	
ljóssítrónugult. meðalfylling, þurrt, ferskt, grösugt, blómlegt. ljósir ávextir, pera, ferskja.

equuS SAuvignon BlAnc    
Hvítvín	 ABIY	

12123	 750	ml	 Dista	ehf	 	 13,5%	 1.290 kr.	
fölsítrónugult. meðalfylling, þurrt, ferskt. sólberjalauf, grænjaxlar, laufkrydd.

turning leAf chArdonnAy   
Hvítvín	 CDPX

04196	 750	ml	 Globus	hf	 	 13,5%	 1.190 kr.	
ljóssítrónugult. létt meðalfylling, höfugt, þurrt og milt, létt eik, léttur ávöxtur.

leAP of fAith chArdonnAy   
Hvítvín	 APY

10663	 750	ml	 Veigar	ehf	 	 13,0%	 1.300 kr.	
sítrónugult. Þétt meðalfylling, þurrt, ferskt. smjörkenndur ávöxtur.

cAStillo PerelAdA Seco 
Freyðivín	 ABPY

06624	 750	ml	 Ber	ehf	 	 11,5%	 1.090 kr.	
ljóssítrónugult. létt fylling, hálfsætt og ferskt með frískum sítrus, ljósum ávexti og reykjar- og 
olíutónum.

SAntA ritA 120 chArdonnAy 
Hvítvín	 AIPY

04465	 750	ml	 HOB-vín	ehf	 	 14,0%	 1.290 kr. 
ljóssítrónugult. meðalfylling, þurrt, ferskt, höfugt. græn epli, rifsber.

BohemiA Sekt demi Sec 
Freyðivín	 KPX

12425	 750	ml	 Locum	Export	ehf		 11,5%	 1.990 kr.	
fölsítrónugult. Þung fylling, hálfsætt, milt. léttur ávöxtur.

JAcoB’S creek chArdonnAy 
Hvítvín	 ABCY

05771	 750	ml	 Mekka	Wines	&	Spirits	 13,0%	 1.150 kr.	
ljóssítrónugrænt. meðalfylling, þurrt, milt. límóna, sítrus, ristuð eik, smjör.

PlAnetA lA SegretA BiAnco 
Hvítvín	 BCDY

04707	 750	ml	 Rolf	Johansen	&	Co	ehf	 13,0%	 1.350 kr.	
sítrónugult. meðalfylling, þurrt, ferskt. eik, hunang, sítrus, blóm.

delicAto viognier chArdonnAy 
Hvítvín	 CKVX

12194	 750	ml	 Vífilfell	hf	 	 13,0%	 1.390 kr.	
ljóssítrónugrænt. meðalfylling, hálfsætt, milt. blómlegt, hrísgrjón, sítrus.

rene mure Pinot griS cote de rouffAch 
Hvítvín	 LRTY

00410	 750	ml	 Vínkaup	ehf	 	 13,0%	 1.690 kr.	
sítrónugult. feit fylling, hálfþurrt, milt. Þroskaður, suðrænn ávöxtur. Höfugt.

vicAr’S choice chArdonnAy 
Hvítvín	 BCDY

10409	 750	ml	 Vínó	ehf	 	 13,5	%	 1.490 kr.	
ljóssítrónugult. meðalfylling, þurrt, sýruríkt. epli, sítrus, reykur, púður, mjólkursýra.

Beringer nAPA vAlley fume BlAnc 
Hvítvín	 BCDÆ

01783	 750	ml	 Ölgerðin	Egill	Skallagrímss	 13,5	%	 1.490 kr.	
fölsítrónugrænt. meðalfylling, þurrt, sýruríkt. grænjaxlar, ananas, brenndur laukur.

domAine lAroche chABliS vAudevey 
Hvítvín	 ABCÆ

00268	 750	ml	 Karl	K	Karlsson	hf		 12,5	%	 2.290 kr.	
ljóssítrónugult. létt meðalfylling, þurrt, sýruríkt, mjólkurkennt. steinefni, púður, grænn ávöxtur.
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AlAmoS chArdonnAy	
Hvítvín	 BCDY

05094		 750	ml	 Bakkus	ehf	 	 13,5	%	 1.130 kr.	
ljóssítrónugult. meðalfylling, þurrt, ferskt. Þéttur sítrus- og ananaskeimur, ristað, eikartónar.

tAngo Sur chArdonnAy	
Hvítvín	 CDX

10734		 750	ml	 Dista	ehf	 	 13,0%	 1.090 kr.	
sítrónugult. meðalfylling, þurrt og ferskt. ristuð eik, sítrusávextir, epli, eldspýta.

trivento chArdonnAy 
Hvítvín	 ABCY

07031	 750	ml	 Globus	hf	 	 13,5	%	 890 kr.	
ljóssítrónugult. létt meðalfylling, þurrt, ferskt. léttur, grösugur ávaxtakeimur.

tAmiz 
rauðvín	 DFJTY

10989	 750	ml	 Ber	ehf	 	 14,0%	 1.270 kr.	
Dökkfjólurautt. Þétt meðalfylling, þurrt og ferskt, þroskuð tannín. brómber, bláber, appelsína, eik.

thorntree chArdonnAy	
Hvítvín	 BCDY

11008	 750	ml	 HOB-vín	ehf	 	 14,0%	 1.090 kr.	
sítrónugult. meðalfylling, þurrt og ferskt. Hneta, perubrjóstsykur, sviðinn, suðrænn ávöxtur.

tommASi lA roSSe Pinot grigio 
Hvítvín	 DGMY

08953	 750	ml	 Mekka	Wines	&	Spirits	 12,0%	 1.350 kr. 
ljóssítrónugult. létt meðalfylling, þurrt og milt. steinefni, þroskaður ávöxtur, kirsuber og kóla.

concilio chArdonnAy 
Hvítvín	 ACDX

04469	 750	ml	 Perlu-Kaup	ehf	 	 13,0%	 1.190 kr.	
ljóssítrónugult. meðalfylling, þurrt og ferskt með sítrus-, epla- og ananastónum.

PfAffenheim  Pinot griS 
Hvítvín	 CDLPY

03066	 750	ml	 Rolf	Johansen	&	Co	ehf	 13,5	%	 1.390 kr.	
ljóssítrónugult. mjúk fylling, hálfþurrt, milt. Þroskaður, ljós ávöxtur, sveppir.

cAnti merlot SAngioveSe 
rauðvín	 JMSX

04818	 750	ml	 Veigar	ehf	 	 13,0% 1.300 kr.	
rúbínrautt. meðalfylling, þurrt, ferskt, lítil tannín. kirsuber.

morAnde Pionero SAuvignon BlAnc 
Hvítvín	 ACLX

05618	 750	ml	 Vífilfell	hf	 	 13,0%	 1.240 kr.	
ljóssítrónugult. létt meðalfylling, þurrt, ferskt. grösugt, sítrus, steinefnakeimur.

cASAl di SerrA verdicchio dei cAStelli di JeSi 
Hvítvín	 ABCIX

04661	 750	ml	 Vín	og	matur	ehf	 	 14,0%	 1.690 kr.	
ljóssítrónugult. meðalfylling, þurrt, ferskt. frískandi ávöxtur, sítrus, súr epli og melóna.

frAnkhof hochheimer dAuBhAuS rieSling kABinett 
Hvítvín	 AKPY

00334	 750	ml	 Vínkaup	ehf	 	 10,5%	 1.090 kr.	
fölsítrónugult. létt fylling, hálfsætt, ferskt. epli, melóna.

BlAck river Semillon 
Hvítvín		 PX

10473	 750	ml	 Vínó	ehf	 	 13,0%	 1.290 kr.	
ljóssítrónugult. meðalfylling, þurrt og sýruríkt. Þroskaður ávöxtur, brennisteinstónar.

oySter BAy chArdonnAy 
Hvítvín	 CDIY

09693	 750	ml	 XCO	ehf	 	 13,5	% 1.780 kr.	
ljóssítrónugult. meðalfylling, þurrt, ferskt. púður, epli, sítróna, smjör.

coPPolA yellow lABel SAuvignon BlAnc 
Hvítvín	 AIPX

12142	 750	ml	 Þórshamar	ehf	 	 13,5	% 1.790 kr.	
Fölsítrónugrænt.	Meðalfylling,	þurrt,	ferskt.	Ljós	ávöxtur,	melóna,	sítrusbörkur.

cAStillo de molinA chArdonnAy reServA 
Hvítvín	 CDPY

03248	 750	ml	 Ölgerðin	Egill	Skallagrímss	 14,0%	 1.290 kr.	
ljóssítrónugult. Þétt meðalfylling, sætuvottur, ferskt. sítrus, græn epli, eik, kókos.

vinA mAiPo chArdonnAy reServA 
Hvítvín	

10882	 750	ml	 Karl	K	Karlsson	hf		 13,5	% 1.090 kr. 
ljóssítrónugult. meðalfylling, þurrt, ferskt með mjúkri vanillukenndri eik, sítrus- og melónutónum.

trei hectAre cABernet SAuvignon 
rauðvín	 EFLY

12185	 750	ml	 Romaris	 	 13,5%	 1.560 kr. 
múrsteinsrautt. meðalfylling, þurrt, ferskt, þroskuð tannín. berjaríkt, fínleg barkarkrydd, tóbak. 
langt, ferskt.ve
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rolling chArdonnAy 
Hvítvín	 ACPY

10699	 750	ml	 Bakkus	ehf	 	 13,5%	 1.130 kr.	
ljóssítrónugult. létt meðalfylling, þurrt og ferskt. léttur, ljós ávöxtur.

funky llAmA chArdonnAy 
Hvítvín	 AOPX

10728	 750	ml	 Dista	ehf	 	 13,0%	 990 kr.	
ljóssítrónugrænt. létt meðalfylling, hálfþurrt og ferskt. léttur, grænn ávöxtur.

cAnti chArdonnAy Pinot grigio 
Hvítvín	 AOPX

04819	 750	ml	 Veigar	ehf	 	 13,0%	 1.300 kr.	
fölsítrónugrænt. meðalfylling, þurrt, ferskt, höfugt. sítrus, hvítur ávöxtur, pera, melóna, litsí, hunang.

Peter lehmAnn wildcArd chArdonnAy 
Hvítvín	 ACX

05245	 750	ml	 Globus	hf	 	 13,0%	 1.090 kr. 
ljósgult. meðalfylling, þurrt og ferskt með blómlegum, hunangskenndum ávexti.

Angove’S BeAr croSSing chArdonnAy 
Hvítvín	 ACPY

04391	 750	ml	 HOB-vín	ehf	 	 13,5%	 990 kr.	
ljóssítrónugrænt. létt meðalfylling, þurrt og ferskt. brennisteinn, sítrus og grænjaxlakeimur.

mezzAcoronA trentino chArdonnAy 
Hvítvín	 AOX

06021	 750	ml	 Mekka	Wines	&	Spirits	 12,5%	 1.050 kr.	
fölsítrónugult. létt fylling, þurrt og ferskt. frísk steinefni, léttur sítrus, hreint.

dr. l rieSling 
Hvítvín	 KPRY

03872	 750	ml	 Rolf	Johansen	&	Co	ehf	 8,5%	 990 kr.	
ljóssítrónugult. létt fylling, hálfsætt, ferskt. vínber, epli, olía.

leon Beyer gewurztrAminer 
Hvítvín	 BDKY

10857	 750	ml	 Vífilfell	hf	 	 13,5%	 1.690 kr.	
ljósgullið. meðalfylling, þurrt, milt, höfugt. suðrænn ávöxtur, blóm, hunang.

roSemount gtr	
Hvítvín	 KOX

07118	 750	ml	 Ölgerðin	Egill	Skallagrímss	 11,0%	 1.090 kr.	
ljósgult. létt, hálfsætt með ávaxtakeim og léttu biti.

lAroche chABliS 
Hvítvín	 ABCY

03161	 750	ml	 Karl	K	Karlsson	hf		 12,5%	 1.490 kr.	
ljóssítrónugult. meðalfylling, þurrt, ferskt. epli, sítrus og steinefni.
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mouton cAdet	
Hvítvín	 CDPX

00251	 750	ml	 Bakkus	ehf	 	 12,0%	 1.190 kr.	
ljóssítrónugult. meðalfylling, þurrt, ferskt. suðrænn ávöxtur, mangó, létt eik.

funky llAmA mAlBec roSe 
rósavín	 AOPY

10924	 750	ml	 Dista	ehf	 	 13,0%	 790 kr.	
ljósjarðarberjarautt. létt fylling, þurrt og ferskt með léttum sælgætiskenndum berjarauða.

mAeStro itAliAno chArdonnAy Pinot grigio 
Hvítvín		 AOX

07865	 750	ml	 Veigar	ehf	 	 13,0%	 1.380 kr. 
ljóssítrónugult. létt meðalfylling, ferskt. blómlegt, grösugt, sítrus.

ellerer engelStröPfchen	
Hvítvín	 AKVY

00311	 750	ml	 HOB-vín	ehf	 	 10,0%	 990 kr.	
fölsítrónugult. létt fylling, hálfsætt, milt. vínber, epli, límóna, lopi.

BrundlmAyer gruner veltliner kAmPtAler terrASSen 
Hvítvín	 ABCOX

11056	 750	ml	 Rolf	Johansen	&	Co	ehf	 12,5%	 1.590 kr.	
fölsítrónugrænt. létt meðalfylling, þurrt, ferskt með léttum, frískandi, ljósum ávexti og melónutón.

clAy StAtion viognier 
Hvítvín	 CDPY

05546	 750	ml	 Vífilfell	hf	 	 13,5%	 1.790 kr.	
fölsítrónugult. meðalfylling, þurrt, milt. blóm, suðrænn ávöxtur, krydd.

oroyA 
Hvítvín	 ABCX

10960		 750	ml	 Vínkaup	ehf	 	 11,5%	 1.390 kr. 
fölsítrónugult. létt, snörp fylling, þurrt og ferskt. léttur, ljós ávöxtur og sítrustónar.

vicAr’S choice Pinot noir	
rauðvín		 DIPX

10405	 750	ml	 Vínó	ehf	 	 13,5%	 1.590 kr.	
ljóskirsuberjarautt. létt fylling, þurrt, ferskt með lítil tannín. léttir, blómkenndir berjatónar.
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rAPido white 
Hvítvín	 ACMPX

10493	 750	ml	 ÁGM	ehf	 	 12,5	%	 1.090 kr.	
fölsítrónugult. létt fylling, þurrt og snarpt með léttum, ljósum ávexti.

wilderneSS eStAte Semillon chArdonnAy 
Hvítvín	 KOPX

05440	 3.000	ml	 Elgur	ehf	 	 12,5%	 4.290 kr. 
fölgult. meðalfylling, ferskt með sætuvotti, ljósum og grænum suðrænum ávaxtatónum.

JindAlee chArdonnAy 
Hvítvín	 DJKX

10992	 1.500	ml	 Vín	tríó	ehf	 	 13,5%	 1.990 kr.	
Ljóssítrónugult.	Meðalfylling,	hálfþurrt,	milt.	Ofþroskaður	suðrænn	ávöxtur,	létt	eik.

guntrum rieSling 
Hvítvín	 KOPX

05869	 3.000	ml	 Globus	hf	 	 8,5%	 2.790 kr.	
fölgult. létt fylling, hálfsætt og ferskt með keim af eplum, ferskjum og þrúgum.

conchA y toro SunriSe chArdonnAy 
Hvítvín	 ABCPX

10320	 3.000	ml	 Mekka	Wines	&	Spirits	 13,0%	 3.490 kr.
fölsítrónugult. meðalfylling, þurrt og ferskt, með mildum suðrænum ávaxtatónum.

the StumP JumP rieSling SAuvignon BlAnc rouSSAnne 
Hvítvín	 AOPY

10928	 750	ml	 Vín	og	matur	ehf	 	 13,5%	 1.490 kr.	
ljóssítrónugrænt. létt meðalfylling, þurrt og ferskt með léttum grösugum sítrustónum og kryddkeim.

frAnck millet SAncerre 
Hvítvín	 ACLY

00405	 750	ml	 Vínkaup	ehf	 	 12,5%	 1.690 kr.	
ljóssítrónugult. létt meðalfylling, þurrt, ferskt. blæjuber, steinefni.

Swing rivAner 
Hvítvín	 AOX

11092	 750	ml	 Vínó	ehf	 	 10,0% 1.090 kr. 
fölsítrónugrænt. létt, þurrt, ferskt með léttum eplakeim.

mASi mASiAnco 
Hvítvín	 CIPY

05567	 750	ml	 Ölgerðin	Egill	Skallagrímss	 13,0%	 1.350 kr. 
ljóssítrónugult. létt fylling, þurrt, sýruríkt. ljós ávöxtur, grænjaxlar, blóm.

BollA Pinot grigio	
Hvítvín	 AOXt	

02207	 750	ml	 Karl	K	Karlsson	hf		 12,0%	 1.090 kr. 
ljóssítrónugult. létt fyllling, þurrt, milt. léttur, ljós ávöxtur.
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