Röda viner från utvalda vingårdar
Cono Sur Cabernet Sauvignon Carmanere
Chile, Colchagua. Cabernet Sauvignon, Carmenere.
Doft av mossa, svampskog och mörka bär. Fylligt smakrikt vin med lång eftersmak av
rostat fat, kantarell och blåbär. Passar till olika sorters kötträtter samt ostar som Brie.

255:-

Zaphy Organic Cabernet Sauvignon
Argentina, San Juan. Cabernet Sauvignon, Syrah.
Ett fruktigt vin med inslag av mörka bär, röd paprika och en viss kryddighet.
Medelfylligt, smakrikt vin med inslag av björnbär och körsbär. Passar till nötkött och
kryddiga rätter samt viltkött.

235:-

Notre Dame De Cousignac Ventoux Organic
Frankrike, Rhone. Grenache, Syrah.
Fruktig, saftig doft med toner av viol, örter och mineraler. Fyllig smak med massor av
härlig mörk frukt, vitpeppar, kryddor och kakao. Passar till kyckling och gärna rätter
med vitlök, grönsaksrätter och gratänger.

245:-

Amatula Primotivo Igt
Italien, Apulien. Primotivo.
Medelstor rund doft av mogna druvor, russin, koriander, violer, kryddor och diskreta
dofter av fat. Medelfyllig smak av kryddor, björnbär, örter och fat. Lång kryddig
eftersmak med örtig ton. Passar till nöt och fläskkött samt mustiga grytor och
charkuterier.

305:-

Anonto Bobal Tempranillo Organic
Spanien, Valencia. Bobal Tempranillo.
Ung, fruktig och ren bärig doft av solmogna jordgubbar och körsbär. Varm bärfruktig
och frisk smak av mogna röda bär. Utmärkt till kötträtter och inte minst bufféer.

220:-

Vita viner från utvalda gårdar
Cono Sur Organic Sauvignon Blanc
Chile, Aconcagua. Sauvignon Blanc.
Ung, fin frisk doft med inslag av citrusfrukt och paprika. Torrt elegant vin med inslag
av mineral, grapefrukt och en aning örtighet. Passar till fisk, skaldjur, ost och lättare
grillrätter.

255:-

Zaphy Organic
Argentina, Mendoza. Chardanny.
Friskt, fruktigt vin med inslag av citrus och tropisk frukt. Smak av citrus och tropisk
frukt som mango med mjukt och balanserat avslut. Passar till fisk, pastarätter samt
vegetariska rätter.

235:-

275:Domaine Notre Dame De Cousignac
Frankrike, Rhone. Clairette Marsanne.
Doft av äpple, päron och persika samt färska örter, kryddor och mineral. Fylligt med
aptitretande friskhet och rik, fruktig smak med inslag av stenfrukt, mogna citroner och
akaciahonung samt peppar. Bra allroundvin till förrätter som Toast Skagen, kräftor och
ugnsgratinerad mat.

Domaine Kuentz Bas Riesling Tradition Organic
Frankrike, Alsace. Riesling.
Koncentrerad Rieslingdoft med inslag av citrus, mineral och tropisk frukt. Torr, frisk
och fruktig smak med återkommande citrus och tropisk frukt. Passar till aperitif,
avocado med räkor, skaldjur, kallskuret och skagenröra.

305:-

220:Anonto Macabeo Organic
Spanien, Valencia. Macabeo.
Ung, frisk och fruktig doft av päron och vita blommor. Frisk smak av gröna äpplen med
bra syra och friskhet, lite örtighet och citrustoner. Passar till aperitif, frisk samt
skaldjursrätter.

Rosé-viner från utvalda vingårdar
Coteaux D'aix en Provence Organic
Frankrike, Provence. Grenache, Cinsault, Syrah.
Stor, härligt somrig doft med aromer av mogna röda bär, citrus och mandelblom.
Fruktig och frisk smak av hallon, jordgubbar, smulton samt citrusfrukt. Perfekt som
aperitif, kycklingrätter, ugnsgratinerad mat, kallskuret samt sallader.

265:-

La Cappuccina Rose Corvina
Italien, Veneto. Corvina.
Fräsch, fruktig doft med inslag av färska jordgubbar. Torr och aptitligt frisk, med
generös fruktighet och mineraltoner. Passar till fisk- och skaldjursrätter, skinka, melon
och tomat samt sallader.

285:-

Mousserande vin
290:Prosecco Treviso Brut Eko Doc
Italien, Veneto. Glera.
Fräsch doft av gröna päron, krusbär, vita persikor samt smultron. Medelfylligt, elegant
fruktig smak av gröna päron, citrus och grapefrukt. Passar till aperetif, fisk samt
skaldjur.
Dessertvin
Rivesaltes Ambre eco
8cl 60:-, 50cl flaska 300:Frankrike, roussillion. Grenache blanc.
Komplex och mäktig doft med aromer av rostade hasselnötar, knäck, torkade aprikoser,
kanderade apelsiner och en aning rök. Söt, rik och mäktig smak med bra balans,
nyanser av creme caramel, kanderad ananas och apelsin, samt honungsdoppade nötter.
Passar till ostar, äppelkaka samt sockriga desserter.

Portvin
Romariz 10 years eco - glas 8cl, 60:Lång, mild doft med inslag av nötter. Ganska fylligt och elegant vin med fruktig smak.
Passar till chokladdesserter, grönmögelostar och glassdesserter.
Champagne
785:Philipponnat Royale Reserve Champagne
Elegant, fruktig, syrlig, torr och balanserad smak med toner av gräddig kola, äpplen
och aningen brödiga toner. Till aperitif, förrätter, skaldjur och fisk. För fesliga tillfällen
året runt.
Dom Perignon 2000
Nyanserad, brödig doft med inslag av äpplen, rostade nötter, blodgrape och brioche.
Torr, harmonisk, komplex, mycket frisk smak med inslag av mogna äpplen, rostat
bröd, nougat, nötter, gula plommon och grapefrukt. Som aperitif, krämiga soppor,
smakrika fisk- och skaldjursrätter och ljust kött.

1850:-

Dryckesmeny, övrigt:
Läsk, lättöl, Loka
Norrlands Guld, 3.5% 50cl
Bistro Lager Ekologisk Mellanöl 33cl
Mariestad Export 50cl
Norrlands Guld, 7.2% 50cl
Mariestad Mörk Ekologisk
Briska Cider, Granatäpple/Rosé/Fläder
Bacardi Breezer Cranberry/Orange/Mango/Watermelon/Pineapple
Smirnoff Ice
Glas vin, vitt el. rött
Alkoholfritt vin, vitt el. rött

25:45:50:65:65:65:55:70:70:65:45:-

Snapsar:
Skåne, Op Andersson, Hallands fläder, Absolut Vodka/Citron, Jägermeister

18:-/cl

Avec:
Baileys, Drambuie, Cointreau, Xanté, Grönsteds VS, Calvados, Grand Marnier

18:-/cl

Whiskey:
Grants
Jameson
Glen Grant Single Malt
Glenkinchie 10 år/Dalwhinnie 15 år
Cragganmore 12 år/Talisker 10 år
Oban 14 år
Lagavulin 16 år
Samtliga viner är ekologiska.

18:-/cl
18:-/cl
18:-/cl
20:-/cl
20:-/cl
22:-/cl
24:-/cl

