
Á la carte

- god mad og lidt til

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER OG TRYKFEJL 
UDENLANDSKE KREDITKORT OG MASTERCARD PÅLÆGGES ET GEBYR

Serveres fra mandag til lørdag fra kl. 18.00

Forretter 
 

Tallerkenbagt ørred med Knuthenlund pølse og feta
~

Torske timbale med rødbedepesto samt Bresaola
~

Fasan rilette med surt, sødt og sprødt

Hovedretter 
 

Kalvekæbe braiseret i Krenkerup i egen sky ledsaget af polenta og lollandsk syltede selleri 
~

Rib Eye steak med Søparkens peber/rosmarin/salvie sauce dertil puré og svampe 
~

Panko paneret rødspætte med brændt citron og flødemontreret hummersauce 

Desserter 

Sydhavs æbleis  med maltkage, brombær og Frederiksdalsvin 
~

Pære Wiliams tærte med Calvados ledsages af honning/mocca is 
~

Gateau Marcel (chokoladekage) med havtornsorbet 

Lette retter 

Husets grønne salat med pesto 99,-
~

Søparkens stenovns burger med brombær/løg kompot 129,-

1 ret kr. 249,-  
   

2 retter 339,- 3 retter kr. 379,-

Restaurant Søpark



Vinkort

Hotel Søpark
Maribo

www.hjhansen-vin.dk



vinmenu 
2 glas kr. 130,-
3 glas kr. 195,-

Aperitifs – det første indtryk af en middag

Skaldyr – hummer, rejer, østers, muslinger, krabber, etc.

Fisk – lyse, magre og fintsmagende, som f.eks. søtunge eller pighvar

Fisk – mørke, fede og kraftigt smagende, som f.eks. laks eller makrel

Fjerkræ – let lyst og elegant kød

Lyst kød – kalvekød, skinkekød eller lam

Mørkt kød – kraft og saft

Vildt – egenskaber, der skal fremelskes

Grøntsagsretter – syre og struktur

Krydrede retter – krydderier fra hele verden

Oste – milde – cremede oste, brie og camembert samt ikke lagrede skæreoste

Oste – kraftige – vellagrede oste, blåskimmel

Frugt og nødder

Desserter – meget søde – chokolademousse, isdesserter 

Desserter – svagt søde – ostekage, frugttærter

SYMBOLBETEGNELSE



APÉRiTiF  Glas 

SPLASH 45,-
- hvid port med tonic 

KIR 45,-
- tør hvidvin tilsat solbærlikør

KIR A LA ROYALE 55,-

HUSETS VELKOMSTDRINK 45,-
- hyldeblomst og hvidvin

MOUSSERENDE 45,-

CHAmPAGne/mOuSSeRenDe    Glas  1/2 fl.   1/1fl.

CHAMPAGNE DEUTZ, Brut Classic
Champagne Deutz, Ay     312,- 595,-
Fremragende Champagne i topklasse
  
CRÉMANT DE BOURGOGNE
Paul Delane Blanc de Noir      378,-
Svag gul farve og indbydende duft. Frisk, fyldig og elegant smag.

NANCI CAROL CAVA BRUT
Penedès, Spanien      240,-
Velafbalanceret med tør eftersmag.   

NITUS CAVA ROSÉ BRUT
Bodegas Sojosa, Penedès, Spanien      240,-
Duften har lette noter af hindbær og jordbær tilsat en diskret brødagtig karakter. 
Smagen er tør og sprød med medium syre.

 

HVIDE VINE      1/2 karaffel   

HUSETS HVIDVIN

DUQUE DE SEVILLA 
Bodegas Aragonesas, DO, Spanien     55,-  219,-
Duften har fine toner af tropisk frugt og lime. 
Smagen er forfriskende med en god fedme og en let elegant syre. 

HUSETS HVIDVIN DE LUX

DOMAINE LES ESCASSES  
Côtes de Gascogne Blanc, Plaimont, Saint-Mont        60,- 125,- 239,-
Herlig, frisk og indbydende vin 
med aromatisk duft og pikant druesmag.



HVIDE VINE   1/1 fl. 
 
BORDEAUX

CHATEAU PIERRAIL
AOC Bordeaux              299,-
Tør, aromatisk og herligt forfriskende vin med en fylde, der kun opnåes 
med perfekt sunde og solmodne druer.

BOURGOGNE

LAFORET Bourgogne Blanc
Joseph Drouhin              399,-
Denne vin er med sin rene frugtagtige stil og fyldige, altid balancerede smag 
et perfekt eksempel på den stil, der kendetegner god hvid Bourgogne.  

ALSACE  

PINOT BLANC   

Kuhlmann-Platz              319,-
Vinen er blød som silke og har noter af citrus og 
friske æbler. Den er let og forfriskende med god fylde

GEWURZTRAMINER    

Kuhlmann-Platz            399,-
Der findes ikke en lige så karakteristisk duft og smag som Gewurztraminer. 
Vinen fanger dig med det samme med sine komplekse duft og eksotiske frugt. 
Der er en god olieret tekstur med spændstig friskhed. 

RIESLING-BEYER
Léon Beyer, Eguisheim              409,-
Meget elegant, tør og med en vidunderlig sprød frugt.                    

 
LOIRE   

SANCERRE
„Les Bouffants“, Domaine de la Garenne   459,-
Frugt, friskhed og en underfundig flintestensagtig bouquet 
og en liflig smag af friske stikkelsbær og æbler/pærer.

HVIDE vine   1/1 fl.

CALIFORNIEN

SCOTTO CHARDONNAY
Scotto Family Wines   289,-
Meget aromatisk duft med masser af tropisk frugt, tilsat en svag tone af æbler. 
Smagen har en flot balance mellem friskhed og fedme.



HVIDE VINE  Glas 1/1 fl. 

CHILE  

ERRAZURIZ Sauvignon Blanc
Aconcagua Valley, Vina Errazuriz   279,-
Smagen er præget af citron, grønne æbler og friske pærer. 
Meget ren og frisk med et forunderligt velafbalanceret sødmefuldt indtryk.

SYDAFRIKA

PERCHERON CHENIN/VIOGNIER 
Cape, Boutinot Ltd         289,-
Livlig og aromatisk med frisk abrikos, nektarin og strejf af passion i duften. 
Cremet smag af friske frugter. Vinen har en let syre og velafbalanceret.

NEW ZEALAND

HERRINGBONE SAUVIGNON BLANC
Winegrowers of ARA, Marlborough   279,-
Duften har toner af citrus, lime og tropisk frugt. 
Smagen er elegant og sprød med en flot syre, som afbalancerer vinen.

ROSÉvin 
  
CASTILLO DE JUMILLA ROSÉ
Jumilla, Bodegas Bleda S.L., Spanien   55,- 239,-
Ukompliceret og frisk med en karakteristisk duft af frisk frugt, 
jordbær og hindbær. Smagen er livlig og frisk med flot balance. 

CLASSIC ZINFANDEL ROSÉ
Beringer, Californien   299,-
Friske røde bær, citrus og melon i både duft og smag, 
samtidig med at vinen rundes af med diskrete antydninger af muskatnød og kløver.                      

 



RØDE VINE Glas   ½ karaffel   1/1fl.

  
HUSETS RØDVIN

DUQUE DE SEVILLA
DO, Bodegas Aragonesas, Campo de Borja, Spanien 55,-  219,-
Farven er let mørkerød med lilla kant. Duften har toner af brombær og jordbær, 
og smagen er rig og velstrukturet med en medium lang eftersmag. 

HUSETS RØDVIN DE LUX

MERLOT „1755 Estd“  
Vin de Pays d’Oc        60,- 125,- 239,-
Rubinrød, klar farve. Duften er frugtrig og imødekommende duft, 
og i munden er vinen afrundet og velafbalanceret.

FRANKRIG - BORDEAUX    1/2 fl.   1/1fl.

CHÂTEAU HAUT LA GRENIERE
Lussac St-Emilion, J.P. Dubreuil  180,- 349,-
Vinen er dyb, tæt og pakket med dejlig charmerende frugt. 

CHÂTEAU PIERRAIL
Bordeaux Supérieur, J & A Demonchaux   399,-
Solmoden, intens og frugtagtig stil. Imødekommende og elegant vin 
med masser af mørke røde bær og chokolade i både duft og smag.

2011 CHÂTEAU HAUT BATAILLEY, Pauillac         599,-
Blød, behagelig og meget klassisk vin med fin fylde og finesse.

FRANKRIG - RHÔNE

CÔTES-DU-RHÔNE
AOC Domaine du Séminaire    269,-
Duften har toner af hindbær, brombær, kirsebær og blommer. 
Smagen er imødekommende med en umiddelbar frugt og diskret syre, 
som giver vinen en god balance.

CROZES HERMITAGE, Les Launes
Delas Frères   449,-
Varm, og tætpakket Crozes Hermitage. 

FRANKRIG - BOURGOGNE

LAFORET Bourgogne Rouge
Cépage Pinot Noir, Joseph Drouhin   429,-
Smuk og meget typisk Bourgogne med fyldig og blød smag. 

FRANKRIG - BEAUJOLAIS

BEAUJOLAIS-VILLAGES
Joseph Drouhin  165,- 319,-
Charmerende solmoden duft, rund og imødekommende smag.RØDe vine  1/2 fl. 1/1 fl.
  



RØDE VINE      1/1fl.
  
SPANIEN

FINCA ANTIGUA TEMPRANILLO
Finca Antigua S.A. La Mancha      289,-
Dyb kirsebærrød farve. Duften domineres af mørke bær, tilsat lette toner af 
krydderier, balsamico og viol. Smagen er kraftig og intens med masser af 
karakter og fede modne tanniner.

TRIBEL DE MIRABEL
Bodega de Mirabel, Extremadura         299,-
Anders Vinding-Diers’ flotte blend. Kirsebærfarvet og med masser af umiddelbar frugt. 
Pragtfuld kompleks duft af både mørke bær.
Lang og dvælende eftersmag med masser af tætpakket frugt og perfekt afstemte fadnoter.

ITALIEN

VALPOLICELLA
Classico Superiore, Guerrieri-Rizzardi      299,-
Utrolig frisk og charmerende rødvin med en tør og harmonisk smag.

BARBERA D'ALBA
Marchesi di Barolo SPA, DOC Piemonte      359,-
Smagen er rig, blød og fyldig med et afbalancerende bid fra de modne tanniner, 
meget karakterfuld med både mineraler, modne frugter og egetræsfad i den lange eftersmag.

NIPOZZANO RISERVA
DOCG Toscana, Marchesi de Frescobaldi      419,-
Raffineret, klassisk vin. God dyb farve, elegant duft af moden frugt, 
pikante krydderier, understøttet af et strejf af træ. Smagen er fyldig, 
kraftig og fint struktureret med en blød, behagelig finish. 

IL PICCOLO
Peter Vinding-Diers Montecarrubo, Sicilien      489,-
Smagen er tæt med flotte modne tanniner og en flot medium syre, 
der sammen med den beherskede alkohol giver en flot balance og kølighed.

  
CALIFORNIEN

SCOTTO ZINFANDEL, Scotto Family Wines   289,-
Duften har toner af mørke bær og peber. 
Smagen er fyldt med røde frugter, mørk chokolade og urter.

CHILE

ERRAZURIZ CABERNET SAUVIGNON
Central Valley, Viña Errazuriz   289,-
Rubinrød farve, en herlig bouquet af kaffe, solbær, krydderier og et strejf af mynte. 
Selve smagen er dejlig fyldig og rund med masser af modne bær.

MAX RESERVA CARMENERE
Aconcagua Valley, Viña Errazuriz   389,-
Duften har toner af brombær, tobak, søde krydderier og peber. 
Smagen er en kombination mellem Carmenère's fylde og Syrahs tanninstruktur, 
hvilket giver vinen en flot balance og god kompleksitet. I eftersmagen er der en let tone af egetræ.



RØDE VINE   Glas   1/1fl.
  
SYDAFRIKA   

PERCHERON 
Shiraz/Mouvèdre, Boutinot, Cape          289,-
Blød og rund vin med mørke bær, chokoladenoter og krydderier. Her er tale om en vinøs (14,5%) vin, 
og den kraftfulde karakter og de solmodne mørke frugter giver vinen en lang og fyldig eftersmag.

AUSTRALIEN  

GMS - GRENACHE NOIR, MATARO, SYRAH
Torbreck, Barossa Valley          479,-
En på én gang blød og intens/kraftig vin, der byder på masser af frugt og modne tanniner, 
som afsluttes i en let sødmefyldt eftersmag. Helhedsindtrykket minder lidt om Amarone, 
men på en utroligt charmerende australsk måde.

ALKOHOLFRi vine   

NATUREO, HVID, Miguel Torres, Spanien    239,-

NATUREO, RØD, Miguel Torres, Spanien    239,-

DESSERTVINE 

NEW AGE VINO FINO BLANCO
Valentin Bianchi, Mendoza, Argengina  55,- 239,-
Sødmefuld og perlende frisk.

ZAGARA Moscato d’Asti
Marchesi di Barolo   289,-
Sødmefuld og perlende frisk.

 
LATE HARVEST SAUVIGNON BLANC   1/2 fl.
Casablanca Valley, Viña Errazuriz, Chile  60,- 219,-
Fremstår fed og strågylden i glasset. Smagen domineres af citrusfrugter og akaciehonning. 
Velafbalanceret frugtsyre.

CHÂTEAU MARTILLAC   
Château Loupiac-Gaudiet, Loupiac, Frankrig  55,- 
Intens, frisk og sødmefyldt duft med toner af honning, urte og orange, 
tilsat et meget let stref af marcipan. Smagen er fed og flot afbalanceret 
af den underliggende syre.


