
 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN HOS  

HOTEL BALLUMHUS 
 

 

 

Vi er glade for at have dig som gæst i vores restaurant,  

og det er vores ønske at du vil få en god oplevelse.  

 

Råvarerne er nøje udvalgt med fokus på gode lokale produkter,  

og menuen er sammensat, og tilberedt af vores dygtige kokke.  

 

Placeringen midt i Ballum by, lige ud til vadehavet, fås ikke meget bedre,  

både sommer og vinter er her smukt, og altid noget at se på.  

 

Dette kombineret med god mad og hyggeligt værtskab,  

giver en unik ramme for en god oplevelse.  

 

 

Hjertelig velkommen på  

Hotel Ballumhus  

 

 

 

 

 

 

Følg vores gode tilbud på Facebook.dk/hotelballumhus 

eller www.hotelballumhus.dk  

http://www.hotelballumhus.dk/


 

 

 

KAFFE & AVEC 

 

 

Kaffe & Te 
Americano…………………………………………………………. 29,- 

Te………..…………………………………………………………. 29,- 

Caffe Latte………………………………………………………….42,- 

Cappuccino……………..…………………………………………. 39,- 

Irisk Kaffe.…………………………………………………………. 79,- 

Ballumhus signatur “Espresso Martini”..……………….………. 95,- 

 

 

 

 

 

Likør 
Cointreaiu….………………………………………………………. 39,- 

Baileys…..…………………………………………………………. 39,- 

Grand Marnier………....………………………………………….. 39,- 

Drambuie…………………………………………………………...39,- 

 

 

 

 

 

Cognac & Brandy 
Søgaard økologisk Æble Brandy…………….…………………. 65,- 

Réviseur V.S. Cognac……………………………………………. 55,- 

Leyrat, X.O. Premium Cognac….………………………………. 95,- 

 

 



 

 

DRIKKEVARER 

 
Søgaard Økologisk Fadøl 

Pilsner – Gylden Pale Ale – India Pale Ale – Dark Ale 
25 cl.  42,-  /  40 cl.  52,- 

 

 

 

Søgaard Økologisk Flaskeøl 
Gylden Pale Ale – India Pale Ale – Dark Ale 

50 cl.  69,- 

 

 

Fuglsang Flaskeøl 
Pilsner – Black Bird 

33 cl.  42,- 

 

 

 

Søgaard Økologisk Sodavand 
Cola – Orange – Rabarber – Bitter Lemon – Aqua Citrus 

Øvrige sodavand: Pepsi Max – Faxe Kondi 
33 cl.  39,- 

 

 

 

Søgaard Økologisk Saft 
Hyldeblomst – Jordbær/Rabarber – Hindbær – Æblemost 

Solbær – Ingefær/Citrus – Orange – Citron Ice Tea – Hyldeblomst Ice Tea 
33 cl.  39,- 

 



 

 

 

VELKOMSTDRINKS 

 
ITALIEN       

Aperol spritz…………………………………………………….. 98,- 
Italienernes foretrukne velkomstdrink er en Spritz.  

Aperol blandet med mousserende vin, isterninger, danskvand og en appelsinskive. 

En Aperol Spritz er den perfekte drinks før middagen, eller til at nyde i solen på en varm sommerdag. 

 

SPANIEN  
Cava, Brut…..……………………………………………….. 69,- 
Cava Castell D’or fra Spanien - livlig, tør Cava med fine små bobler.  

En charmerende smagsoplevelse, der præsenterer sig med god fylde, smagsrigdom og finesse. 

 

 

VIN BUFFET & VIN MENU 
 

Vinbuffet 
Vin ad libitum (kun under middagen) 

Prøv vores vinbuffet med et bredt udvalg af forskellige hvidvine, rosévine og rødvine. 

Der er lidt for enhver smag, og der fyldes op løbende. 

Du fylder dit glas op, og lader flaske stå i buffeten.  

pr. person  225,- 

 

 

Vinmenu 
Udvalgte vine efter tjenerens valg, som passer til dagens menu. 

3 glas  298,- 

4 glas  368,- 

5 glas  428,- 

 



 

 

 

VI ANBEFALER 

 
ARGENTINA 

Marques del sur, Chardonnay…..……………………….88,-  /  298,- 
Marques del Sur Roble Chardonnay er produceret 100% på Chardonnay-druer, og har en sart lys gul farve 

med gyldne og grønlige reflekser. I duften anes blomster, melon og pære. Smagen er frisk og liflig med en 

behagelig og imødekommende syre. Her anes citron, melon, pære og honning blandt de mest genkendelige 

smage. 

 

ITALIEN 

Terre Allegre, Sangiovese……....……………………….88,-  /  298,- 
Terre Allegre Sangiovese har en mørk kirsebær rød farve. Vinen har høj syre og mange tanniner, hvilket 

giver et vist lagringspotentiale. Duft og smag byder typisk på ribs, kirsebær, og blommer med toner af jord, 

læder, urter og krydderier. 

 

 

ROSÉ 

 
FRANKRIG 

Fortant Grenache, Grenache…………....………..…….……368,- 
Fortant Grenache Rosé har en delikat rosa farve og en mousserende aroma med noter af ribs og timian. 

Smagen er delikat i munden med fine citrusnoter og røde bær med en frisk finish. 

 

ITALIEN 

Minini Vino Rosato…………....……………………….……328,- 
Vino Rosato er lavet af en kombination af druer fra det centrale Italien og Sicilien og har en perfekt 

kombination af friskhed og karakter. Vinen har en intens farve og en fyldig og frugtagtig smag med strejf af 

blomster. 



 

 

 

HVIDVINE 

 
SYDAFRIKA 

Leopard´s Leap, Chardonnay m.m.……..…….…..…94,-  /  299,- 
Sommerdrøm fra Sydafrika der byder på masser af tropiske frugtnoter som ananas, lime og grapefrugt. 

Fantastisk sprød eftersmag og et strejf af hvide pærer i bouqueten. 

 

 

TYSKLAND 

Schmitt Söhne, Reisling……....…………….………….……328,- 
Riesling fra Schmitt Söhne har en sart grøngul farve. I duften anes æble- og citrusnoter. Smagen er 

velafbalanceret med en frugtrig syre. Smagen er frisk med noter af æble, lime og en smule abrikos. 

 

Rosenhof Fritzen, Reisling…….…………….………….……388,- 
Rosenhof Riesling fra Liesertal, vækker begejstring med sin fine frugtagtig form. I duften findes subtile 

aromaer af fersken og antydninger af modne æbler. Smagen er fyldig med en meget cremet og lang 

eftersmag. En ideel sommervin, frisk og pikant. 

 

 

 

FRANKRIG 

Famille Bougrier, Sauvignon Blanc…….…………...……368,- 
Denne Sauvignon Blanc stammer fra området Touraine. Du vil få fornemmelsen af citrusfrugter og moden 

frugt i næsen. Blød og velafbalanceret i ganen og en eftersmag med noter af tropefrugter og en fyldig og 

lækker modenhed. 

 

Bouchard Ainé, Chardonnay…….…………………...……378,- 
Chardonnay er en frisk hvidvin med aromaer af eksotiske frugter, citrus og grape. Det eksotiske præg går 

igen i smagen, kombineret med et forfinet strejf af vanilje og mineraler. 

 

 

 



 

 

 

RØDVINE 

 
ITALIEN 

Zonin Valpolicella, Ripasso Superiore.…….….…………..…478,- 
Denne Ripasso Valpolicella Superiore er særdeles tiltalende og velafbalanceret med en intens rubinrød farve 

og en kompleks aroma med et væld af noter som f.eks. kirsebær og kakao. Smagen er fin og fyldig med en 

god struktur, der afsluttes med en behagelig krydret eftersmag. 

Casato Mastino, Amarone docg.…….….………………..…568,- 
Casato Mastino Amarone DOCG 2015 har en intens granatrøde farve. Duften er let parfumeret, delikat og 

med et strejf af kirsebær. Smagen er rund og fløjlsblød med noter af kirsebær og bitter mandel. 

 

SPANIEN 

David Moreno, Rioja…..…………….……….……….……398,- 
Intens kirsebærrød farve og en meget behagelig aroma med et hint af skovbær, der gør den sød og attraktiv. 

Smagen starter med en eksplosion af frugter. Saftige og bløde. Meget velafbalanceret forhold mellem frugter 

og egenoter. Varm, lang og behagelig eftersmag. Lavet på Tempranillo og Grenache. 

 

 

ARGENTINA 

Marques del sur, Malbec Reserva…….……….….…….……348,- 
Marques del Sur, Malbec Reserva de Familia har en intens purpurrød farve. I duften finder man navnlig 

brombær og modne blommer. Smagen er kraftfuld, frugt rig og intens med en lang vedholdende eftersmag, 

hvor man aner vanilje som tegn på lang fadlagring. 

 

 

FRANKRIG 

Haut Marchand Montage, Cab.Sauvignon, Merlot….…478,- 
En fantastisk kombination af Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc og Merlot, fra M. Château bel air i 

Bordeaux. Oplev en dyb lilla farve, duften af blommer og brombær med et strejf af nelliker.  

Smagen er af mørke frugter med livlig syre. 

 

 



 

ALKOHOL FRI 

 
TYSKLAND 

Removed, Chardonnay.…………..…..…….………..…88,-  /  298,- 
Alkoholsvag hvidvin på kun 0,5%. Vinen fremstår med en flot gulgrøn farve. Den frugtrige næse, præges af 

grønne æbler og modne pære. Der er eftertoner af tropisk frugt og abrikos.  

 

Removed, Cabernet Sauvignon.……..…….………..…88,-  /  298,- 
Alkoholsvag rødvin på kun 0,5%. Flot dyb farve, og næsen fyldes af frugtige noter fra mørke bær. 

Mellemfyldig og en eftersmag af fadlagring. 

 

 

 

DESSERT VINE 

 
SPANIEL 

Reymos, Dulce de Moscatel……..…….…………………...…69,- 
Smuk Moscatel med honningbløde nuancer med røgede toner, mandler, ristede pinjekerner og tørret frugt. 

Smagen er frisk og let på paletten. 

 

PORTUGAL 

Warre’s, Heritage Ruby Port………..…………………...…69,- 
Mørk rød farve med ungdommelig duft af solmodne bær efterfulgt af en fyldig og frugtagtig smag med 

nuancer af rosin og blomme. 

 


