Fördrinkar (5cl)
Gurk Collins

Whisky
148:-

Bushmill

148:-

Gentleman Jack

Gurka,citron,socker samt Hendrick`s

Negroni
Campari, martini rosso, Hernö gin, apelsin

Cosmopolitan

148:-

25:-/cl

Fruktig smak med fatkaraktär, inslag av gula päron, örter, apelsinskal och vanilj.

Absolut citron, cointeau, lime, tranbärsjuice

Isle of Jura 10yo

French 75

Stor, nyanserad, maltig doft med fatkaraktär, inslag av citrus, honung
och halm. Komplex, smakrik whisky med fatkaraktär, inslag av torkad
frukt, nötter, citrus, jod och vanilj.

148:-

Bombay Sapphire gin, citronjuice, sockerlag, Prosecco

Isle of Jura 16yo

Gin
Bombay Sapphire

26:-/cl

27:-/cl

Kryddig smak med liten sötma, inslag av enbär, citrus och örter.

Hernö Old Tom Gin

28:-/cl

Kryddig smak med inslag av enbär, pomerans, koriander, svartpeppar,
älggräs och vanilj.

Hernö Sloe Gin

28:-/cl
30:-/cl

27:-/cl
34:-/cl

35:-/cl

Komplex, maltig, påtagligt rökig smak med fatkaraktär, inslag
av pomerans, choklad, nötter, apelsin, jod, tjära och smörkola.

Highland Park 12yo

27:-/cl

Highland Park 18yo

46:-/cl

The Glenlivet 18yo

39:-/cl

Ardbeg 10y

27:-/cl

Bowmore 12yo

27:-/cl

Balanserad, tydligt rökig smak med fatkaraktär, inslag av ljunghonung,
torkade aprikoser, jod, pomerans, vaniljfudge och tjära.

26:-/cl

Komplex, harmonisk smak med inslag av enbär, rosor,
koriander och apelsinskal.

Tanqueray

Lagavulin 16yo

Maltig, påtagligt rökig smak med fatkaraktär, inslag av päron,
honung, citrusskal, halm, jod och tjära.

Söt och tydliga citrus toner i doften, apelsin zest, kardemumma,
enbär och en lätt sötman i smaken

Hendrick’s

27:-/cl

Smakrik, påtagligt rökig whisky med fatkaraktär, inslag av tjärpastill,
apelsinmarmelad, ljunghonung, mörk choklad och jod.

Nyanserad, maltig doft med tydlig fatkaraktär
inslag av torkade aprikoser, pomerans, valnötter, choklad och vaniljfudge.

Dofter av koriander, kanel, muskotnöt och mandlar, på tungan
finns det toner av salvia, apelsin zest, lagerblad, lakrits och viol

Copperhead

Talisker 10yo

Nyanserad, något rökig smak med tydlig fatkaraktär, inslag
av torkad ananas, apelsin, vanilj, nötter, kakao och honung.

Kryddig, komplex smak med inslag av enbär, kanel, koriander,
citrusskal, sandelträ och peppar

Gunroom London Dry

48:-/cl

Nyanserad, maltig, rökig smak med fatkaraktär, inslag
av valnötter, ljunghonung, torkad frukt, jod, örter och vanilj.

Blommiga dofter av hibiscus, hallon och lime zest, tydlig smak av syltiga
bär och torkad frukt, en antydan till honungskaka och lite nejlika

Monkey 47

38:-/cl

Komplex, maltig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av
torkad frukt, knäck, choklad, halm, pomerans, örter och vanilj.

Nyanserad, kryddig smak med inslag av citrusskal, enbär, angelicarot,
korianderfrön och kanel.

Hernö Swedish Handcrafted Organic Gin

28:/cl

Tennesseewhiskey med elegant och balanserad smak med toner av nötter
och honung. Doften är mild men intensiv med spår av bränt socker
med något rostad karaktär.

Bowmore 15yo Darkest

32:-/cl

Komplex smak med tydlig fatkaraktär och rökighet, inslag av torkad
frukt, mörk choklad, tjära, pomerans, vanilj och hasselnötter.

26:-/cl

Kryddig smak med karaktär av enbär, inslag av koriander, citronskal
Och örter.

Likör

Tonic

Xanté
Disaronno Amaretto

Fever Tree Sicilian Lemonade

30:-

Sicilian Lemonade har en frisk och pigg arom från färskpressade citroner.
Den mjukt kolsyrade smaken domineras av frisk citron tillsammans med
en väl avvägd sötma.

Fever Tree Premium Indian Tonic

30:-

30:-

Kahlúa

24:-/cl

Gräddig, mycket söt smak med inslag av gräddkola, vanilj, mjölkchoklad
och aprikos. Ton av whiskey.

30:-

D.O.M Bénédictine

24:-/cl
24:-/cl

En örtlikör med konjaksbas, inslag av koriander, kardemumma,
Pomerans samt timjan.

30:-

Fernet Branca

24:-/cl

Kraftfull smak med viss sötma och tydlig malörtsbitterhet, inslag
av pepparmynta, tjärpastill, eneträ och salmiak.

Drambuie
En klassisk tonic med fyllig citrus, lagom sötma och behaglig beska.

24:-/cl

Mycket kryddig, bitter smak med inslag av malört, lakritsrot, kanel,
ingefära, kardemumma och pomerans.

Den kristallklara Elderflower Tonic Water har en subtil och delikat karaktär
med en lätt söt smak av fläderblom, balanserad av en mjuk beska
från naturligt kinin.

Mora Bryggeri Indian Tonic Water

24:-/cl

Mycket söt, simmig smak med tydlig karaktär av kaffe, inslag av
smörkola, lakrits och vanilj.

Gammeldansk

Sicilian Lemon Tonic har en stor doft av färsk citron. Den friskt bubbliga
smaken är mjuk med subtila toner av citron, vackert balanserad av det
naturliga kininet till en frisk krispighet. Mycket ren och nyanserad finish.

Fever Tree Sicilian Elderflower Tonic

Cointreau

Baileys

Mediterranean Tonic har en subtil arom av timjan, med färsk citrus och
inslag av rosmarin. Den finbubbliga texturen förhöjer den runda, eleganta
smaken av örter och citrus, mjukt balanserad av naturligt kinin.

Fever Tree Sicilian Lemon Tonic

24:-/cl

Mycket söt smak med tydlig karaktär av mandel, inslag av nötter och örter.

Söt smak med påtaglig karaktär av apelsin och citrusskal.

Ren, frisk och aromatisk doft med inslag av citrus. Den är subtil, finbubblig och
mjuk i smaken med inslag av citrus och fruktighet, väl balanserad av beskan
från det naturliga kininet. Ren finish.

Fever Tree Mediterranian Tonic

24:-/cl

Fruktig, söt smak med tydlig karaktär av päron och cognac

35:-

Kryddig, mycket söt, simmig smak med inslag av ljunghonung,
aprikoser, kandisocker och örter. Ton av whisky.

24:-/cl

Kaffedrinkar(5cl)
Irish Coffee

148:-

Bushmills, kaffe, grädde, candycane

Jamaican Coffee

148:-

Angostura 7 years, kaffe, grädde, candycane

Coffee D.O.M

148:-

D.O.M Bénédictine, kaffe, grädde

Carlsson Coffee

148:-

Baileys, cointreau, kaffe, grädde

Kaffe

30:-

Cappuccino

35:-

Espresso

33:-

Dubbel Espresso

39:-

Cafe Complet

140:-

Calvados 2 cl, espresso, tryffel

Tryffel

40:-

Dessertviner
Petite Guiraud Sauternes

18:-/cl

Toner av mandelmassa, torkad frukt, saffran och honung. Smakerna
går åt citrus, mandelmassa, honung, saffran och aprikosmarmelad.

Fattoria Dei Barbi Vin Santo

18:-/cl

Ett vin som är bärnstensfärgat med intensiva aromer av russin,
torkad kanderad frukt, valnötter och honung.

Moscato D´Asti

18:-/cl

Blommigt, sött och fruktigt, friskt, mousserande med inslag av rosor,
persika, fläder och apelsinskal. Aromatisk eftersmak.

Sweet Riesling <S>

18:-/cl

Vinet uppvisar härliga tropiska frukter, lättare toner av apelsin,
aprikos, honung och nötter.

Fonseca 10yo Tawny Port

18:-/cl

Rund, mjuk med silkeslena tanniner, tydlig sötma, inslag av mogen
frukt, plommon, russin, rostade nötter och rostade fat.

.

Viner på glas (15cl)

Fatöl

Vita
Chablis Vielles Vignas

Oppigårds Dalalager
135:-

Toner av gröna och gula äpplen, citrus och med elegant mineralitet.
Smakerna är koncentrerade i stilen med en fin syrlighet som ramar in
Frukten på ett snyggt sätt.

Le Mont Sancerre

135:-

Muscadet Sur Lie

95:-

Vinet är friskt och fruktig i doften med diskreta aromatiska toner av gröna
äpplen, citron och vita vinbär. Detta återkommer i smaken tillsammans med
färska örter och gula plommon som avslutas med fin syra.

125:-

Vinet är ungt, mycket fräsch med tydlig mineralton, inslag av citrus och
persika. Smaken är ung, torr, väldigt frisk med inslag av citrus,
gröna äpplen, persika och mineral

Château Grand Ferrand Blanc Bourdeaux

78:-

Ljus Lager
Dala Bryggeri Ljus Lager 33cl

Riesling Langenlois

95:-

Fin äpplig doft med både gula och gröna äpplen och mineralitet.
Gulfruktig attack med inslag av aprikos.

160:-

Stort och generöst vin med eleganta aromer av jasminblom, vanilj och
Passionsfrukt. Inslag av gröna äpplen, grapefrukt och ananas med
Välintegrerade fattoner och frisk syra.

65:-

Maltig smak med tydlig beska, inslag av knäckebröd,
apelsinskal, blommor och nyslaget hö.

Mora Bryggeri Guld Pilsner 5,0% 33cl

65:-

Maltig smak med inslag av knäckebröd,
honung och mandarin.

Björka Brygghus SKOG

Ett lättdrucket öl med svag syrlighet och fräschör.
Tydliga inslag av harts från granskotten.

95:-

Fruktig doft och en torr, frisk och fruktig smak med inslag av krusbär, citrus
persika och örter.

Calera Central Coast Chardonnay

Oppigårds Amarillo
Färgen är kopparfärgad. Beskan är ganska hög men karaktäristiskt för
öltypen som är en amerikansk pale ale.

Doften är komplex med steniga toner som samsas med krusbär,
gröna äpplen och svartvinbärsblad. Smaken är fruktig och fyllig
med inslag av grillad citron, gul stenfrukt som avslutar i en lång syrlig finish.

Johannishof Weingut Riesling.

72:-

En öl med balanserad beska och humlearom, samt en viss
knäckighet av karamellmalten.

90:-

Ale
Mora Bryggeri Alt-Bier Ale 33cl

65:-

En härlig tysk inspirerad ale med tydlig beska,
Och en härlig brödighet, med toner av gul citrus frukt.

Mora Bryggeri Amber Ale 33cl

65:-

Maltig smak med inslag av knäckebröd, apelsin,
citrusskal, honung och örter.

Mora Bryggeri Kölner Bier 33cl

65:-

Maltig smak med inslag av ljust bröd, honung,
persika, citrus och örter.

Röda

Dala Bryggeri IPA 33cl

74:-

Smak av exotiska frukter, som grapefrukt,
ananas och persika med en tydlig beska.

Langhe Nebbiolo Rosso Di Rocca

135:-

Vinet är nyanserat och fruktigt
med toner av svarta vinbär, mörka körsbär, kakao, rosmarin, viol och kaffe.

Quara Malbec

120:-

Björka Brygghus Scream

90:-

En Dubbel ale av Belgisk stil. Varm doft och inslag av rök men ändå
En tydlig sötma, bra beska, fruktig med smak av sirapslimpa och spritinlagda plommon.

Vinet har en klar mörk rubinröd färg. Stor fruktig doft med inslag av
viol och plommon och rostade toner. Smakrikt, kraftfullt, fylligt vin
med bra koncentration och balans med inslag av fat. Lång god eftersmak

Björka Brygghus New England IPA

Bolla Le Poiane Ripasso

Björka Brygghus Black Hole IPA

115:-

Tonerna är kryddiga i stilen med inslag av mörka körsbär, nejlika, mörk
choklad och viol. Avslutningen är elegant och det kommer då även fram
toner av lakrits och en snygg karaktär från faten.

Pico Cuadro Rumors

105:145:-

Smakrikt och generöst vin med inslag av mörka bär såsom björnbär,
svarta vinbär och plommon. Kryddiga toner med inslag av fat.

Château Bourdicotte Terre Rouge

105:-

90:-

I denna öl låter dom den Amerikanska Humlen få skryta och dominera.
Den har tydlig dofter av citrus, grape och passionsfrukt.

Oppigårds New Sweden IPA

72:-

Oppigårds Thurbo Double IPA

78:-

Mycket humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av
aprikos, passionsfrukt, grapefrukt, honung och örter. Jästfällning.

140:-

Frisk, ren, kryddig och fruktig smak med inslag av skogshallon,
körsbär, choklad, örter och fat. Lång och nyanserad eftersmak.

Santa Duc Côtes du Rhône

Björka Brygghus Download Citra

En ljus India Pale Ale som med låg beska och stora smaker
av ananas och stenfrukter ger ett läskande öl.

Fruktigt och nyanserad smak med inslag av plommon, svarta vinbär,
fat, choklad och örter.

Bourgogne Rouge Cuvée Margot

90:-

Påtaglig beska med tropiska toner. Tydlig kraftig munkänsla, maltig brödighet ett
Uns choklad och rostad varm frukostmacka.

Ett elegant vin med mörk djup frukt av plommon, körsbär, björnbär,
cedertoner och fin kryddighet. Vinet uppvisar även en viss rökighet

Tim Adams Shiraz

90:-

En ofiltrerad IPA med mängder av aromhumle och låg beska. Med mycket
Smak och fräscha dofter av citrus, aprikos.

Oppigårds Everyday IPA

72:-

Lätt maltkropp men med stora mängder humle som ger toner av citrus.

105:-

Fruktdrivet, kryddigt, generöst och smakrikt. Nyanserat med inslag av hallon,
Blåbär, peppar, lakrits och örter. Lång eftersmak.

Ultreia Saint Jaques

120:-

Stout

Fruktigt, kryddig och nyanserad med inslag av björnbär, hallon, lakrits,
peppar, choklad, örter och fat. Lång och nyanserad avslutning.

Sonoma Cabernet Sauvignon

135:-

Smaken på vinet är djup från mörka körsbär och blåsvarta
plommon med mjuka tanniner som er en läckert kryddig avslutning.

Roccamozzi Sangiovese Chianti

115:-

Vinet uppvisar toner av mörka körsbär, plommon, choklad, jordgubbar
och lättare toner av lingon.

Fracia Valtelina Superiore DOCG
Mycket fruktigt vin med inslag av torkad frukt, plommon, viol,
Lavendel, rosor och kryddor.

160:-

Oppigårds Thurbo Stout
Ölet är bryggt med bland annat havregryn och rökmalt. Rökmalten som smak slår
dock inte igenom utan ger ölet bara lite mer komplexitet

74:-

Cognac
Martell V.S

26:-/cl

Bestämd men harmonisk och välbalanserad. Fruktiga aromer dominerar
och avslutas med ton av ek.

Renault Carte Noire Extra

35:-/cl

Komplex smak med tydlig fatkaraktär, inslag av aprikos,
apelsin, nötter, chokladtryffel, örter, vanilj och marsipan.

Remy Martin VSOP

30:-/cl

Smaken är mjuk med en bärig sötma, toner av mandel, honung och
en lång balanserad eftersmak med mogna, bittersöta frukter och en
försvinnande finstämd ekighet i avslutningen.

Remy Martin XO

71:-/cl

Smaken bärs av mogna frukter, plommon, päron, rabarber,
krusbär och en varm omfamnande ek. Eftersmaken är mycket
lång och har en stilla försvinnande apelsinton.

27:-/cl

Stor doft av äpple. Ung, frisk och fruktig smak med intensiva äppeltoner
och inslag av vanilj och ek.

Coquerel VSOP

35:-/cl

Toner av röda äpplen, gråpäron, mörk choklad, örter, vanilj, lakritsrot,
kärnhus och rancio. Smaken är komplext fruktig med toner av mörk choklad,
röda äpplen, gråpäron, örter, lakritsrot och tydlig rancio, med en
lång, torr eftersmak.

Lecompte multi vintage 1988-89-90

845:-

Vinet har en vackaer blekgul färg och riklig mousse. Doften är elegant
ren och frisk. Tonerna går åt röda och gula äpplen, nötter och fin miniralitet.
Avslutningen är krämig med elegant syra.

Pommery Apanage Blanc de Blanc

1250:-

Tonerna går åt bröd, röda äpplen, mogen citrus, ingefära och kryddor.
Bubblorna är eleganta och eftersmaken är lång, stram och komplex

31:-/cl

Mogen och fruktig smak med distinkta gröna äppeltoner och inslag av
mint och ek med en blommig avslutning.

Coquerel XO

Louis Massing Brut Réserve

Pommery

Calvados
Coquerel Fine Calvados

Champagne

Taittinger
Comtes de Champagne Brut 2004

146:-/cl

2250:-

Vinet har en elegant, komplex doft av mineral, citrus, vita blommor
och nötighet. Smaken är mycket frisk, elegant, nötig med en krämig
mousse och lång finessrik eftersmak. Vinet är fortfarande ungt och
kommer att utvecklas under ett antal år framåt

Utmärkt blandad och balanserad, detta kombinerar fruktiga toner
av äpplen och russin med kryddig kanel, muskotnöt och vanilj.

Armagnac
Château de Larée 1946

Louis Roederer
130:-/cl

Rik och elegant doft av apelsinblommor, mogna plommon
och kanel. Munnen öppnar de fantastiska parfymerna av kanderad
frukt med en härlig lång eftersmak av rostade mandlar och ekfat.

Cristal Brut 2007

Rom
Ron Zacapa Centenario 23

2315:-

Den intensiva doften finner man nyanser av honung, kokos, lätt
rostade hasselnötter och kanderade citrusfrukter

Moët & Chandon
35:-/cl

Smakrik, nyanserad rom med fatkaraktär och liten sötma,
inslag av torkad frukt, lönnsirap, nötter och örter.

Dom Pérignon 2006

Ron Zacapa XO

Torr ännu ung, frisk harmonisk smak med inslag av äpple
och rostat bröd

65:-/cl

Fint balanserat söt, otroligt len och rund i smaken Den har i både arom
och smak, härliga inslag av vanilj, kryddor och torkad frukt

Dom Pérignon 2004

Angostura 7 años

Torr, komplex, mycket frisk smak med inslag av gröna äpplen,
rostat bröd, mineral, vit choklad, valnötter och grapefrukt.

24:-/cl

2595:2450:-

Smakrik med fatkaraktär, inslag av arrak, mörk
choklad, kryddor och vanilj.

Angostura 1919

26:-/cl

Mousserande

Balanserad, kryddig smak med tydlig fatkaraktär och liten
sötma, inslag av mango, marsipan, kanel, vanilj och arrak.

Bolla Prosecco Spumante DOC Extra Dry

Angostura 1824

Vinet är ljust i färgen med små bubblor. Aromerna går åt kandiderad frukt,
smaken är av mogen frukt som nätmelon, citrus, päron och uns av färska
gröna äpplen. Avslutningen är lång och djup med en balanserad syra.

29:-/cl

Komplex, balanserad smak med fat-karaktär, inslag av
torkade fikon, russin, mörk choklad, vanilj och nötter.

Angostura 1787

Cava Ramiro II Rose
38:-/cl

Smaken har en antydan av torkade plommon och söta
rundade ekfat och sammanflätade nyanser av fudge.

Ron Barcelo Premium Blend 30

42:-/cl

Trevlig smörig arom med mycket sötma Det är mycket smaker, som
börjar i nötig smörig sötma – och avslutas med en ordentlig kryddig kick
– som ligger kvar länge

Grappa
Sarpa di Poli

25:-/cl

Generös och fruktig smak med toner av päron och
banan, halm samt lätt aromatiska inslag.

Poli Barrique
Fyllig och kraftfull smak med inslag av halm,
torkad frukt, ceder, vanilj, lakrits och granbarr.

32:-/cl

445:-

445:-

Vinet är krämigt i stilen med balanserad syra och på slutet kommer det
även fram smaker av bröd som kombineras fint med dess frukt som är lång och djup

Viner på glas (15cl) fortsättning

Vita viner:

Rose

Frankrike
Le Mont Sancerre

675:-

Doften är komplex med steniga toner som samsas med krusbär,
gröna äpplen och svartvinbärsblad. Smaken är fruktig och fyllig
med inslag av grillad citron, gul stenfrukt som avslutar i en lång syrlig finish.

Chablis Vielles Vignas

670:-

Aromerna drar åt jordgubbar, hallon, körsbär, mogna äpplen,
rosor och kanel. Avslutningen är rund i stieln med viss mineralitet och kryddor.

475:-

Mousserande på glas (10cl)

Vinet är friskt och fruktig i doften med diskreta aromatiska toner av gröna
äpplen, citron och vita vinbär. Detta återkommer i smaken tillsammans med
färska örter och gula plommon som avslutas med fin syra.

Champagne

USA
Calera Central Coast Chardonnay

790:-

Stort och generöst vin med eleganta aromer av jasminblom, vanilj och
Passionsfrukt. Inslag av gröna äpplen, grapefrukt och ananas med
Välintegrerade fattoner och frisk syra.

675:-

Vinet är ungt, mycket fräsch med tydlig mineralton, inslag av citrus och
persika. Smaken är ung, torr, väldigt frisk med inslag av citrus,
gröna äpplen, persika och mineral

Vinet har en vackaer blekgul färg och riklig mousse. Doften är elegant
ren och frisk. Tonerna går åt röda och gula äpplen, nötter och fin miniralitet.
Avslutningen är krämig med elegant syra.

Tonerna går åt bröd, röda äpplen, mogen citrus, ingefära och kryddor.
Bubblorna är eleganta och eftersmaken är lång, stram och komplex

Mousserande
Bolla Prosecco Spumante DOC Extra Dry
90:-

Österrike
Riesling Langenlois

Louis Massing Brut Réserve
120:-

Pommery Apanage Blanc de Blanc
155:-

Tyskland
Johannishof Weingut Riesling

Fruktdrivet, friskt och bärigt med inslag av röda vinbär, hallon och jordgubbar.

Vipra Rose
95:-

Toner av gröna och gula äpplen, citrus och med elegant mineralitet.
Smakerna är koncentrerade i stilen med en fin syrlighet som ramar in
Frukten på ett snyggt sätt.

Muscadet Sur Lie

Laurent Miquel Rose
95:-

475:-

Fin äpplig doft med både gula och gröna äpplen och mineralitet.
Gulfruktig attack med inslag av aprikos.

Vinet är ljust i färgen med små bubblor. Aromerna går åt kandiderad frukt,
smaken är av mogen frukt som nätmelon, citrus, päron och uns av färska
gröna äpplen. Avslutningen är lång och djup med en balanserad syra.

Cava Ramiro II Rose
90:Vinet är krämigt i stilen med balanserad syra och på slutet kommer det
även fram smaker av bröd som kombineras fint med dess frukt som är lång och djup

Rose
Laurent Miquel Rose

475:-

Fruktdrivet, friskt och bärigt med inslag av röda vinbär, hallon och jordgubbar.

Vipra Rose
Aromerna drar åt jordgubbar, hallon, körsbär, mogna äpplen,
rosor och kanel. Avslutningen är rund i stieln med viss mineralitet och kryddor.

Cider
Mora Bryggeri Cider Blåbär 33cl

475:-

67:-

Bärig, söt smak med inslag av blåbär och vanilj.

Mora Bryggeri Golden Grape 33cl

67:-

Fruktig, söt smak med inslag av grapefrukt och lavendel.

Alkoholfritt
Coca-Cola Zero
Rio Cola
Spanja
Fruktus
Hallonsoda

40:35:35:35:35:-

Mora Bryggeri Vichyvatten
Mora Bryggeri Citrusvatten
Mora Bryggeri Lingonvatten

32:32:32:-

Apelsinjuice
Mjölk
Tranbärsjuice
Äppeljuice
Ananasjuice

35:25:35:35:35:-

Nils Oscar Pale Ale
Nils Oscar Brown Ale
Galipette Cider
Mora Bryggeri Lättöl

55:55:55:35:-

Röda viner

Frankrike
Château Bourdicotte Terre Rouge

Spanien
510:-

Fruktigt och nyanserad smak med inslag av plommon, svarta vinbär,
fat, choklad och örter.

Santa Duc Côtes du Rhône

525:-

Ett elegant vin med mörk djup frukt av plommon, körsbär, björnbär,
cedertoner och fin kryddighet. Vinet uppvisar även en viss rökighet

520:-

Fruktdrivet, kryddigt, generöst och smakrikt. Nyanserat med inslag av hallon,
Blåbär, peppar, lakrits och örter. Lång eftersmak.

Bourgogne Rouge Cuvée Margot

Pico Cuadro Rumors
Ultreia Saint Jaques

595:-

Fruktigt, kryddig och nyanserad med inslag av björnbär, hallon, lakrits,
peppar, choklad, örter och fat. Lång och nyanserad avslutning.

680:-

Frisk, ren, kryddig och fruktig smak med inslag av skogshallon,
körsbär, choklad, örter och fat. Lång och nyanserad eftersmak

Sydafrika
Southern Right Pinotage

725:-

Frukten är mogen i stilen och tonerna är djupa av skogshallon,
björnbär, choklad, mynta och kryddnejlika.

Hamilton Russel Vinyards Piont Noir 2016

Italien
Bolla Le Poiane Ripasso

535:-

Tonerna är kryddiga i stilen med inslag av mörka körsbär, nejlika, mörk
choklad och viol. Avslutningen är elegant och det kommer då även fram
toner av lakrits och en snygg karaktär från faten.

Roccamozzi Sangiovese Chianti

545:-

Vinet uppvisar toner av mörka körsbär, plommon, choklad, jordgubbar
och lättare toner av lingon.

Langhe Nebbiolo Rosso Di Rocca

USA
Sonoma Cabernet Sauvignon

755:-

Argentina

Mycket fruktigt vin med inslag av torkad frukt, plommon, viol,
Lavendel, rosor och kryddor.

Quara Malbec

Mauro Veglio Barolo DOCG 2013

Vinet har en klar mörk rubinröd färg. Stor fruktig doft med inslag av
viol och plommon och rostade toner. Smakrikt, kraftfullt, fylligt vin
med bra koncentration och balans med inslag av fat. Lång god eftersmak

1185:-

Vinet känns intensivt och harmoniskt med röda vinbär, körsbär,
röda plommon, tranbär och hallon. Avslutningen ger viss blommiga
toner, läder och kryddor

Fattoria dei Barbi Brunello di Montalcino 2013

1125:-

Ett elegant vin med bra struktur med lättare citrustoner, kandaliserad frukt,
röda bär, plommon och körsbär.
Vinet uppvisar ett långt komplext avslut med bra tanninstruktur

Nino Negri Sfursat 5 stelle
Vinet är stor och intensiv i stilen med fantastisk koncentration med inslag
av plommon, söta körsbär, björnbär, torkad mörk frukt, söt choklad, mynta,
kryddigt, jordgubbar och fat.

665:-

Smaken på vinet är djup från mörka körsbär och blåsvarta
plommon med mjuka tanniner som er en läckert kryddig avslutning.

675:-

Vinet är nyanserat och fruktigt
med toner av svarta vinbär, mörka körsbär, kakao, rosmarin, viol och kaffe

Fracia Valtelina Superiore DOCG

1395:-

Stor komplex doft lätt parfymerad blommighet samt inslag av smultron,
jordgubbar, sandelträ och elegant ekfatston. Medelfyllig, smakrik och
komplex samt inslag av jordgubbar, fin ekfatston med liten kryddighet,
ungdomlig frukt och mjuka tanniner.

1325:-

595:-

