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.

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.

Monte del Frà Recioto Della Valpolicella
18:-/cl

Vinet har en vacker granatröd färg, intensiv men finstämd
doft av viol, vilda rosor och vanilj. Smaken är stor, härligt
söt och mjuk samtidigt som den har en friskhet av färska
körsbär.

Vitt vin på Glas (15cl)

och det kommer då även fram toner av lakrits och en
snygg karaktär från faten.

Frankrike

Spanien

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.

100:-

Nona Priorat

120:-

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.
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.

Frankrike

Tyskland

Château Clarisse Castillon

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.

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.

Sydafrika

Dominio de Taurum

Southern Right Sauvignon Blanc

100:-

Anima Chenin blanc

120:-

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

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

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.

USA

Sonoma Cabernet Sauvignon
120:-

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

Sydafrika

Southern Right Pinotage

Argentina

Italien

Mendel Malbec

115:-

Langhe Nebbiolo Rosso Di Rocca

135:-

Bolla Valpolicella Ripasso

105:-

Vinet uppvisar en kraftig bouquet av hallon, svarta vinbär
och körsbär. Finns även toner av kaffe, vanilj och peppar.
Avslutningen är elegant med frukt av mullbär och mandlar
Vinet är nyanserat och fruktigt med toner av svarta vinbär,
mörka körsbär, kakao, rosmarin, viol och kaffe.
Tonerna är kryddiga i stilen med inslag av mörka körsbär,
nejlika, mörk choklad och viol. Avslutningen är elegant

120:-

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

Rött vin på glas ( 15cl)
Vigna di Fontalle Chianti

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.

135:-

Doften är komplex, elegant och intensiv med aningen
blommiga toner och röda bär såsom hallon, jordgubbar
och röda vinbär. Det finns också en hel del toner av
apelsinskal, lakrits och vanilj.

Champagne på glas
(10cl)
Louis Massing Grand Réserve
115:-

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:-

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

Mousserande på glas
(10cl)
Bolla Prosecco Valdobbiadene

80:-

Cava Ramiro II Ecologico Brut

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

Wiston Estate Cuvée Brut

155:-

Bedstekilde 1006

110:-

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.

Champagne
Louis Massing

Louis Massing Grand Réserve

Smaken är väldigt elegant och fruktig och bubblorna är
små, många och fina.

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

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

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 Brut 2004
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.

Louis Roederer
Cristal Brut 2007

2315:-

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

Moët & Chandon
Dom Pérignon 2006

2595:-

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

Jacquinot & Fils

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

Italien

Bolla Prosecco Valdobbiadene

2465:-

Färgen på denna champagne har en fin ton av guld och
rosa skimmer, doften är fruktig av körsbär och jordgubbar.

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.

Spanien

Pommery Apanage Blanc de Blanc
1165:-

Pommery Grand Crü 2006

Mousserande

Cava Ramiro II Ecologico Brut

565:-

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

England

Wiston Estate Cuvée Brut

1295:-

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.

Sverige

Bedstekilde 1006

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.

Röda viner
Argentina
Mendel Malbec

655:-

Doften är komplex, elegant och intensiv med aningen
blommiga toner och röda bär såsom hallon, jordgubbar
och röda vinbär. Det finns också en hel del toner av
apelsinskal, lakrits och vanilj. Smaken är härlig av
plommon, körsbär, pomerans och vanilj. Tanninerna
bidrar till en fin komplexitet

Frankrike
Château Clarisse Castillon

795:-

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
625:-

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.

Clos Des Vins D’amour Carignan

510:-

Vinet har en mörkt röd, intensiv färg och doftar
inbjudande av röda, mogna bär och peppar. Smaken är
mjuk och rund med toner av röda bär men avslutar friskt
och med fina välintegrerade tanniner.

Italien
Bolla Valpolicella Ripasso

525:-

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.

Vigna di Fontalle Chianti

495:-

Langhe Nebbiolo Rosso Di Rocca

675:-

Mauro Veglio Barolo DOCG 2013

1195:-

Vinet uppvisar en kraftig bouquet av hallon, svarta vinbär
och körsbär. Finns även toner av kaffe, vanilj och peppar.
Avslutningen är elegant med frukt av mullbär och mandlar
Vinet är nyanserat och fruktigt med toner av svarta vinbär,
mörka körsbär, kakao, rosmarin, viol och kaffe.
Vinet känns intensivt och harmoniskt med röda vinbär,
körsbär, röda plommon, tranbär och hallon. Avslutningen
ger viss blommiga toner, läder och kryddor.

Nino Negri Sfursat 5 stelle

1325:-

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.

Spanien
Dominio de Taurum

495:-

Nona Priorat

575:-

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.
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.

Sydafrika
Southern Right Pinotage

675:-

Hamilton Russell Vineyards Pinot Noir

1395:-

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

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.

U.S.A.
Sonoma Cabernet Sauvignon
565:-

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

Vita viner
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 Vieilles Vignes

675:-

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 Sèvre Chemindes Prières

525:-

Färgen på vinet är svagt gult med gröna toner. Doften är
komplex och intensiv av gula frukter såsom plommon,
aprikos och äpplen och en fin blommighet finns också där.
Smaken är elegant med stor smakrikedom och en fin syra
ger vinet friskhet och längd

U.S.A.

Rodney Strong Chalk Hill Chardonnay

655:Fylligt och elegant i stilen med frisk syra och en härligt
krämig textur med toner av citrusfrukter, mogna äpplen
och mineral. Avslutet är långt och komplext. Faten är
extremt välintegrerade och bidrar med lätt rostade toner
samt en viss kryddighet

Tyskland

Johannishof Weingut Riesling
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.

Gysler Feldgefluster Riesling Kabinett
495:-

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.

Sydafrika

Southern Right Sauvignon Blanc

495:-

Anima Chenin blanc

600:-

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

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

