Fördrink ( 5cL)
Sloe Gin Fizz

148:-

Sloe gin, citronjuice, sockerlag, äggvita,
sodavatten.

Negroni

148:-

Campari,Martini Rosso, Hernö gin,
apelsin

Cranberry Cocktail

148:-

Lingonbellini

148:-

Cloudberry Sour

148:-

Prosecco, Mora Bryggeri päron soda,
tranbärsjuice, citronjuice

Prosecco, Lingon sockerlag, citronjuice,

Woodford Reserve Bourbon, Lakka
hjortronlikör, sockerlag, citronjuice,
äggvita

Gin
Stockholms Bränneri Dry Gin
28:-/cl

Kryddig smak med inslag av
ljungblommor, citron, rosmarin, enbär,
svartpeppar och fläder.

Stockholms Bränneri Navy Gin 57%
30:-/cl
Kryddig smak med inslag av
ljungblommor, citron, rosmarin, enbär,
svartpeppar och fläder.

Stockholms Bränneri Oak Gin
30:-/cl

Kryddig smak med inslag av fat, enbär,
vanilj, apelsinblommor.

Stockholms Bränneri Pink Gin
30:-/cl

Kryddig smak med inslag av enbär, rosor,
citrusskal, lingon och rabarber.

Hernö Organic Gin

30:-/cl

Hernö Old Tom Gin

30:-/cl

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

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

Hernö Sloe Gin

30:-/cl

Monkey 47

30:-/cl

Gunroom London Dry

30:-/cl

Opihr

36:-/cl

Hendrick’s

31:-/cl

Tanqueray

31:-/cl

Kyrö Rye gin

32:-/cl

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

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

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

Inslag av kummin och kardemumma,
grapefruktskal. Mjuk kamfer, viss sötma
och orientaliska kryddor, utdraget avslut
med smak av svartpeppar och kryddor

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

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

Doften är rik med örter med liten sötma
med älgört och mjuk citrus på näsan.
Inslag av havtorn och tranbär flätas
samman med örter. Fyllig kryddig smak
med inslag av peppar med råg på tungan.

Kyrö Koskue

32:-/cl

Efter lagring destilleras ginen med växter
som hittas i den finska naturen så som
björklöv, älgört, tranbär och även
apelsinskal.

Mora Bryggeri Indian Tonic Water
35:-

Canaïma

Sahlins Brygghus Arctic Rhubarb
35:-

38:-/cl

Doften är intensiv av lychee, apelsin,
citrus och en angenäm ton av nyklippt
gräs. Smaken är komplex och domineras
av färska örter, apelsin och en tropisk
fruktighet och såklart en fina toner av
enbär som snyggt dröjer sig kvar.

Tonic
Fever Tree Sicilian Lemonade
35:-

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

Fever Tree Premium Indian Tonic
35:-

Ren, frisk och aromatisk doft med inslag
av citrus. Den är subtil, och mjuk i
smaken med inslag av citrus och
fruktighet, väl balanserad av beskan, ren
finish.

Fever Tree Mediterranean Tonic
35:-

Tonicen har en arom av timjan, med
färsk citrus och inslag av rosmarin. Den
fin bubbliga texturen förhöjer den runda,
eleganta smaken av örter och citrus.

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

Tänk dig en färsk rabarberstjälk som man
knäcker, syrligt friskt rabarberigt!

Sahlins Brygghus Tundra Cowberry
35:Världens första och enda lingontonic,
sjukt god!

Sahlins Brygghus Elderflower 35:Fläder är underbart

Three Cent Agean Tonic

35:-

Grekisk tonic med smak av medelhavet,
timjan, mynta, rosmarin, gurka och aloe
vera.

Whisky
Bushmill

25:-/cl

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

Gentleman Jack

30:-/cl

Woodford Reserve

30:-/cl

Tennessee whiskey med balanserad smak
med toner av nötter och honung.
Nyanserad smak med tydlig karaktär av
kolade ekfat, inslag av vaniljfudge, torkad
frukt, pomerans och nötter.

Isle of Jura 10yo

38:-/cl

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.

Isle of Jura 16yo

48:-/cl

Talisker 10yo

27:-/cl

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

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

Lagavulin 16yo

38:-/cl

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

Highland Park 12yo

27:-/cl

The Glenlivet 18yo

39:-/cl

Ardbeg 10y

27:-/cl

Bowmore 12yo

27:-/cl

Bowmore 15yo Darkest

32:-/cl

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

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

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

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

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

High Coast 

28:-/cl

Färgen är klar och ljust guldgul. Doften är
sötfruktig och blommig med rökiga toner.
Smaken är  ungdomlig, kraftfull och frisk
med inslag av Acaciahonung,
vinteräpplen, torv och malt. Lång
eftersmak av mogen frukt och rökighet.

Cragganmore

28:-/cl

Nyanserad, fruktig smak med fatkaraktär
och viss rökighet, inslag av gula päron,
apelsin, honung och halm.

Laphroaig Quarter cask

30:-/cl

Maltig, mycket rökig, smakrik whisky
med tydlig fatkaraktär, inslag av torkade
aprikoser, nötter, apelsinskal, jod och
tjärpastiller.

Likör
Xanté

24:-/cl

Disaronno Amaretto

24:-/cl

Cointreau

24:-/cl

Kahlúa

24:-/cl

Fruktig, söt smak med tydlig karaktär av
päron och cognac

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

Söt smak med påtaglig karaktär av apelsin
och citronskal.

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

Baileys

24:-/cl

Gammeldansk

24:-/cl

D.O.M Bénédictine

24:-/cl

Fernet Branca

24:-/cl

Drambuie

24:-/cl

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

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

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

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

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

Varma drinkar
(5cl)

Fireball Coffee

148:-

Irish Coffee

148:-

Jamaican Coffee

148:-

Coffee D.O.M

148:-

Carlsson Coffee

148:-

Lumumba Xante

148:-

Rom Toddy

148:-

Whiskey, licor 43, kanelsockerlag, kaffe,
grädde

Bushmills, kaffe, grädde, candy cane

Angostura 7 years, kaffe, grädde, candy
cane

D.O.M Bénédictine, kaffe, grädde

Baileys, cointreau, kaffe, grädde

Xante, varm choklad, grädde

Angostura 7 years, Licor 43, sockerlag, te

Kaffe
Kaffe

30:-

Caffé Latte

40:-

Cappuccino

35:-

Espresso

33:-

Dubbel Espresso

39:-

Cafe Complet

149:-

Coquerel Fine Calvados 2 cl, espresso,
pralin

Pralin

40:-

Snaps
Hallands Fläder

22kr/cl

Flaggpunch

22kr/cl

Bäskadroppar

22kr/cl

Aalborg Akvavit
22kr/cl
Herrgårds Aquavit

22kr/cl

Hjortron & Vanilj

22kr/cl

Drinkar ( 5cl)
Sparkling Apple Pie

148:-

Mora Nisse On Ice

148:-

Sherry Cobbler

148:-

New York Sour

148:-

Lingonbellini

148:-

Aperol Spritz

148:-

Cinnamon Sparkle

148:-

Cranberry Cocktail

148:-

Apple Cider Bellini

148:-

Negroni

148:-

Sloe Gin Fizz

148:-

Lynchburg Lemonade

148:-

Cloudberry Sour

148:-

Espresso Martini

148:-

Whiskey,kanelsockerlag, Äppeljuice,
Prosecco

Sherry, Apelsin, Sockerlag

Prosecco, Lingon sockerlag, Limejuice,

Prosecco, Kanelsockerlag, Cognac,
Äppeljuice,

Prosecco, Apple Juice, Cointreau,
Sockerlag,

Hernö sloe gin, Citronjuice, Sockerlag,
Äggvita, Soda

Woodford Reserve Bourbon,
Hjortronlikör, Sockerlag, Citronjuice,
Äggvita

Vodka, Kahlua, Espresso

Grey Goose Vodka, Likör 43, Mora
Bryggeri Blåbärscider

Skotsk whiskey, Apelsinjuice,
Citronjuice, Sockerlag

Prosecco, Aperol, Apelsin, Soda

Prosecco, Mora Bryggeri Päron soda,
Tranbärsjuice, Citronjuice

Campari,Martini Rosso, Hernö gin,
apelsin

Jack Daniels Gentleman Jack, Cointreau,
Citronjuice, Mora Bryggeri Fruktus

Mocktails
Alkoholfria drinkar

Lingonbellini

105:-

Sparkling Apple Pie

105:-

Cranberry Cocktail

105:-

Seedlip Fizz

105:-

Seedlip Elderflower

105:-

Pineapple Cobbler

105:-

Lingon sockerlag, Limejuice, Richard
Juhlin alkoholfritt mousserande

Äppeljuice, Kanelsockerlag, Richard
Juhlin alkoholfritt mousserande

Päron soda, Tranbärsjuice, Citronjuice,
Richard Juhlin alkoholfritt mousserande

Seedlip Garden Herbal, Citronjuice,
Sockerlag, Äggvita, Sodavatten

Seedlip Garden Herbal, Lime juice,
Elderflower tonic

Jordgubbspure, Lime Juice, Ananas Juice,
Sodavatten

Alkoholfritt
Coca-Cola Zero

40:-

Mora Bryggeri Rio Cola

35:-

Mora Bryggeri Spanja

35:-

Mora Bryggeri Fruktus

35:-

Mora Bryggeri Hallonsoda

35:-

Mora Bryggeri Vichyvatten

32:-

Mora Bryggeri Citrusvatten

32:-

Mora Bryggeri Lingonvatten

32:-

Apelsinjuice

35:-

Mjölk

25:-

Tranbärsjuice

35:-

Äppeljuice

35:-

Ananasjuice

35:-

Nils Oscar Pale Ale

55:-

Nils Oscar Brown Ale

55:-

Galipette Cider

55:-

Mora Bryggeri Lättöl

35:-

Vitt vin på
Glas (1 5cl)
Chablis Vieilles Vignes

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:-

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.

Gysler Feldgefluster Riesling
Kabinett
100:-

Inbjudande och god doft av päron, färsk
mogen lime men även en touch av druvor
och fin mineralton. Smaken följer i
samma spår som doften och följs sedan av
en mycket god, druvig fruktsötma som
balanseras upp av vinets friska syra.

Johannishof Weingut Riesling 135:-

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.

Chalk Hill Chardonnay

125:-

Fylligt och elegant i stilen med frisk syra
och en härligt krämig textur med toner av
citrusfrukter, mogna äpplen och mineral

Anima Chenin Blanc

120:-

Doft och smak är samstämda av stenfrukt
såsom persika och aprikos, En härlig
smörighet från fatlagringen friskas upp av
en tydlig syra och mineralitet

Southern Right Sauvignon Blanc
100:-

Ljuvliga toner av tropisk frukt, krusbär,
citrus och stenfrukter. Avslutningen är
lång, djup av frukten och ytterst
balanserad.

Rött vin på
glas (1 5cl)
Sonoma Cabernet Sauvignon 120:-

Langhe Nebbiolo Di Rocca

135:-

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

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

Bolla Valpolicella Ripasso

105:-

Nona Priorat

Dominio de Taurum

100:-

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.

Tonerna i vinet går åt björnbär, mullbär,
toner av kakao, kryddor och en hint av
faten. Avslutningen är relativt lång med
strukturerade tanniner i perfekt balans
med dess frukt och syra.

Château Clarisse Castillon

160:-

Vinet har en härligt klar rubinröd färg
och en doft av mogna röda bär såsom
jordgubbar och hallon. En svag ton av
rostade fat och fin mineralton kommer
också fram.

Jessiaume Bourgogne Rouge 120:Doften är mättad med mörk frukt;
björnbär, blåbär och körsbär, likväl som
smaken där samma frukt toner går igen
och kompletteras av jordgubbar och
hallon. Fin syra och ett subtilt avslut.

120:-

Körsbärsfärgat med en doftpalett av röda
vinbär och jordgubbar, liten kryddighet
och en viss rökighet från faten. Bären
kommer igen i smaken med mjuka,
fruktiga tanniner med en hint av örtighet
i eftersmaken

Vigna di Fontalle Chianti

115:-

Southern Right Pinotage

120:-

Vinet uppvisar en kraftig bouquet av
hallon, svarta vinbär och körsbär. Finns
även toner av kaffe, vanilj och peppar.
avslutningen är elegant med mullbär och
mandlar

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

Champagne
på glas (1 0cl)
Louis Massing Brut Réserve 115kr

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

Pommery Apanage Blanc de Blanc
155:-

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

Champagne
Louis Massing Brut Réserve 895:-

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

Pommery Apanage Blanc de Blanc
1165:-

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

Pommery Grand Crü 2006 2195:-

Tonerna är komplexa med en djup
mineralitet och en pigg syra, färska röda
äpplen, persika, citrus, lätt rostade nötter,
lagerblad, söta kryddor och brioche.

Taittinger Comtes de Champagne
2004 Brut 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.

Dom Pérignon 2004

2450:-

Dom Pérignon 2006

2595:-

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

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

Jacquinot & Fils Blanc de Noir
1165:-

Färgen på denna champagne har en fin
ton av guld och rosa skimmer, doften är
fruktig av körsbär och jordgubbar.
Smaken är väldigt elegant och fruktig och
bubblorna är små, många och fina.

Jacquinot & Fils Harmonie 2006
2465:-

Färgen på denna champagne har en fin ton
av guld och rosa skimmer, doften är fruktig av
körsbär och jordgubbar. Smaken är väldigt
elegant och fruktig och bubblorna är små,
många och fina.

Mousserande
på glas (10cl)

Mousserande

Bolla Prosecco Ecologico

Bolla Prosecco Ecologico

80:-

Vinet är ljust i färgen med små bubblor.
Aromerna går åt kanderad 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.

565:-

Vinet är ljust i färgen med små bubblor.
Aromerna går åt kanderad 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 Ecologico Brut 80:-

Cava Ramiro II Ecologico 565:-

Wiston Estate Cuvée Brut

155:-

Wiston Estate Cuvée Brut

Bedstekilde 1006

110:-

Bedstekilde 1006

Vinet är fruktig i doften, små fina
bubblor, komplex torr aromatisk smak
med inslag av gula äpplen, kex, persika
och citrus

Elegant och komplex doft av brioche,
nougat, mogna gula äpplen och en härlig
friskhet av citronzest. Vinet har en
krämig mousse med fina bubblor och
återigen en djup och komplex smak av vit
choklad, rostade hasselnötter men
samtidigt med aromatiska toner av citrus,
mineralitet och viss blommighet som ger
vinet balans och struktur.
Fin doft av gröna äpplen, grapefrukt och
citron. Smaken är frisk med tydlig smak
av grönt äpple men innehåller även toner
av moget rött äpple. Vinet är torrt med
finstämda bubblor och en härlig syra som
bärs upp av lite fruktsötma.

Vinet är fruktig i doften, små fina
bubblor, komplex torr aromatisk smak
med inslag av gula äpplen, kex, persika
och citrus

1165:-

Elegant och komplex doft av brioche,
nougat, mogna gula äpplen och en härlig
friskhet av citronzest. Vinet har en
krämig mousse med fina bubblor och
återigen en djup och komplex smak av vit
choklad, rostade hasselnötter men
samtidigt med aromatiska toner av citrus,
mineralitet och viss blommighet som ger
vinet balans och struktur.

825:-

Fin doft av gröna äpplen, grapefrukt och
citron. Smaken är frisk med tydlig smak
av grönt äpple men innehåller även toner
av moget rött äpple. Vinet är torrt med
finstämda bubblor och en härlig syra som
bärs upp av lite fruktsötma.

Fatöl

Oppigårds Grim lager

85:-

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

Oppigårds Norn Pale Ale

85:-

Humlearomatisk smak med inslag av
passionsfrukt, mango, ananas, grapefrukt
och honung.

Oppigårds Utah Dubbel IPA

85:-

Det är ett fylligt öl med låg beska och stor
arom och smak av tropisk frukt.

Ljus lager

Dala Bryggeri Ljus Lager

70:-

Mora Bryggeri Guld Pilsner

72:-

Björka Brygghus SKOG

90:-

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

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

Ale

Mora Bryggeri Alt-Bier Ale

72:-

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

Mora Bryggeri Amber Ale

72:-

Mora Bryggeri Kölner Bier

72:-

Björka Brygghus Scream

90:-

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

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

Björka Brygghus New England IPA
90:En ofiltrerad IPA med mängder av
aromhumle och låg beska. Med mycket
Smak och fräscha dofter av citrus,
aprikos.

Björka Brygghus Black Hole IPA
90:-

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

Björka Brygghus Download Citra
90:-

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

Björka Brygghus Smooth Criminal
90:Snygg, kraftfull och humlad, självklart
med en balanserad smak och doft av
tropisk frukt

Björka Brygghus Amazing Amarillo
90:Ett öl med doft av sommarregn, smak av
tropisk fruktsallad med påtaglig beska.
Tydlig brödighet och uns av sötma gör
ölet balanserat med härlig doft

Björka Brygghus BIPA

90:-

Oppigårds New Sweden IPA

76:-

Blommig smak med toner av citrus och
gräs samt en doft av nyslagt hö. Ett öl
med varm doft av fuktig jord och påtaglig
beska, tydlig brödighet och ett uns av
sötma gör ölet balanserat
En ljus India Pale Ale som med låg beska
och stora smaker av ananas och
stenfrukter ger ett läskande öl.

Oppigårds Thurbo Double IPA 78:-

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

Oppigårds Everyday IPA

72:-

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

Stout

Oppigårds Thurbo Stout

86:-

Ölet är bryggt med bland annat havregryn
och rökmalt. Rök Malten som smak slår
dock inte igenom utan ger ölet bara lite
mer komplexitet.

Cider

Mora Bryggeri Cider Blåbär 67:-

Bärig, söt smak med inslag av blåbär och
vanilj.

Mora Bryggeri Golden Grape 67:Fruktig, söt smak med inslag av
grapefrukt och lavendel.

Cognac

Armagnac

Renault Carte Noir Extra

35:-/cl

Remy Martin VSOP

30:-/cl

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

Château de Larée 1946

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.

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

Calvados
Coquerel Fine

27:-/cl

Coquerel VSOP

31:-/cl

Stor doft av äpple, frisk och fruktig smak
med intensiva äppeltoner och inslag av
vanilj och ek.
Mogen och fruktig smak med distinkta
gröna äppeltoner och inslag av mint, ek
med en blommig avsluttning.

Coquerel XO

35:-/cl

Toner av röda äpplen, gråpäron, mörk
choklad, örter, vanilj, lakritsrot.
kärnhus och rancio.

Grappa
Fattoria di Cavalcaselle

25:-/cl

Vinaccia di Nittardi

30:-/cl

Druvig, oljig smak med viss sötma, inslag
av Sultanarussin, halm, körsbärskärnor
och örter.
Har en druvig doft och i smaken hittar
man toner av grape, russin med långt
avslut.

Poli Cleopatra Amarone Oro35:-/cl
Aromer av torkad frukt och en fin
kryddighet av vanilj, kakao med karaktär
av rostade ekfat.

Rom
Ron Zacapa 23

Gunroom Navy Rum
35:-/cl

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

Angostura Cask n.1 3rd ed 56:-/cl

En utsökt, bärnstensfärgad silkeslen och
komplex rom med en varm, rund arom.
Delikat doft av kakao, melass, ek och söta
plommon. Smaken är härligt avrundad
med inslag av ek, rostade nötter och en
hint av sherry och ett långt avrundat
avslut.

Angostura 7 años

24:-/cl

Angostura 1919

26:-/cl

Angostura 1824

29:-/cl

Angostura 1787

38:-/cl

Smakrik med fatkaraktär, inslag av arrak,
mörk choklad, kryddor och vanilj.
Balanserad, kryddig smak med tydlig
fatkaraktär och liten sötma med inslag av
mango, marsipan, kanel, vanilj och nötter.
Komplex rom med balanserad smak, fatig
med inslag av torkade fikon, russin, mörk
choklad, vanilj, nötter.
Smaken har en antydan av torkade
plommon samt sammanflätade nyanser av
fudge.

Ron Barcelo Imperial Onyx 34:-/cl

Trevlig smörig arom med mycket sötma.
Med mycket smaker som börjar i nötig
smörig sötma ordentlig kryddig kick som
ligger kvar länge.

35:-/cl

Toner av vanilj, knäck och nötighet
omges av härligt kryddiga toner av kanel
och kryddpeppar, melassen och dom
varma apelsintonerna ser till att ge
Gunroom en kropp stor nog att hantera
de 65% som den ligger på

Diplomatico Special Reserve 30:-/cl

Doften är stor av torkade frukter, en
aning kanel tillsammans med en härlig
kakaoton. I smaken hittar man en
fantastisk fruktighet med härliga aromer
av kakao och toner av julkola, mogen
tropisk frukt och en fin vaniljton som ger
ett underbart avslut.

