Fördrink ( 5cL)
MH Apple Mule

148:-

White Lady

148:-

Cherry french 75

148:-

Cherry bellini

148:-

Bramble

148:-

Grey Goose Vodka, Äppeljuice, Lime,
Ginger Beer

Malfy gin, Cointreau, Citronjuice,
Sockerlag

Cognac, Citronjuice, Körsbärssockerlag,
Prosecco

Prosecco, Körsbärssockerlag, Citronjuice,

Hernö gin, Créme de mûre, Citronjuice,
Sockerlag

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 och apelsinblommor.

Hernö Organic Gin

30:-/cl

Hernö Sloe Gin

30:-/cl

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

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

Gunroom London Dry

30:-/cl

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

Opihr

36:-/cl

Kyrö Rye gin

32:-/cl

Kyrö Koskue

32:-/cl

Canaïma

38:-/cl

Harahorn

28:-/cl

Etsu

28:-/cl

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

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.

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

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.
Ren aromatisk doft med en touch av enbär
och citrus. Frisk kryddig smak med inslag
av enbär och frukt

Nyanserad, aromatisk smak med inslag av
apelsinskal, korianderfrö, enbär, rosor,
peppar, limeskal och vita blommor.

Hendricks Midsummer

34:-/cl

Doften är djupt blommig med mjuka
enbär i den underliggande tonen. Där
finns också en lätt citrus, apelsinblommor
och exotiska frukter. Smaken är
Hendrick’s typiska stil med sin subtila
kryddighet, som i det här fallet
ackompanjeras av en blommig frukt med
friska inslag av gurka och en subtil
rosenviskning i eftersmaken.

Kreatör [Jin]

28:-/cl

Malfy

30:-/cl

Kryddig enbär med inslag av hallon och
koriander, med en frisk ton av citrus.

Stor fräsch doft av enbär, koriander och
anis, Torr, nästan salt, komplex och
balanserad smak av enbär, lakrits och
toner av citrus.

Järvsö Havtorn

31:-/cl

Jinzu

28:-/cl

Friska citrustoner. Enbären finns
närvarande men inte lika framträdande
som de vanligtvis kan vara i gin. En
myriad av olika kryddor slår emot
smaklökarna och det är väl balanserat.

Brittisk gin med en japansk twist med
både traditionella och japanska örter och
tillsatt sake. Innehåller enbär, koriander,
angelikarot, yuzufrukt och japanska
körsbärsblommor.

Suntory Roku

28:-/cl

Skagerrak

28:-/cl

Nordic Spiritlabs

28:-/cl

De sex japanska ingredienserna blandas
med de åtta traditionella
gin-komponenterna som består av enbär,
korianderfrön, angelicarot, angelicafrö,
kardemummakärnor, kanel, bittert
apelsin-och citronskal och som
tillsammans skapar Roku Gin
En klassisk enbärsdriven gin med distinkt
nordisk känsla som innehåller destillater
tillverkade av botanik som finns i
Skagerrak regionen. Skagerraks
kryddning är klassisk med enbär,
koriander och pomerans.
Gin med intesiv doft och smak och med
fräscha toner av enbär och koriander som
första intryck. Subtila nyanser av citrus
och blommor tillför komplexitet och
elegans och avslutningsvis ett härlig ton
av kummin och dill.

Fentimans Oriental Yuzu tonic 35:-

Tonic

Markerad smak av orientalisk citrusfrukt
med mjuk underton av kryddor. Bittert
avslut av kinin.

Mora Bryggeri Indian Tonic Water
35:-

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

Sahlins Brygghus Arctic Rhubarb
35:- T
 änk dig en färsk rabarberstjälk
som man knäcker, syrligt friskt
rabarberigt!

Sahlins Brygghus Tundra Cowberry
35:- V
 ärldens första och enda
lingontonic, väldigt 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.

Three Cent Dry Tonic

35:-

En lättare version av klassiskt tonicvatten,
med mindre kalorier utan att
kompromissa på smaken så passar denna
utmärkt till såväl vodka som gin

Three Cent Ginger Beer

35:-

Gjord på grön paprika och
fermenterad ingefära från Indien,
vilket ger en lång och kryddig
eftersmak

Fentimans Pink Rhubarb Tonic 35:Syrlig rabarber med lätt sötma, påminner
om gammaldags karameller. Örtigt och
bittert avslut med kinin, citrongräs och
enbär.

Fentimans Rose Lemonade

35:-

Vackert blekrosa med en något söt somrig
smak av rosenvatten med underliggande
citron och ingefära.

Fentimans Valencian Orange Tonic
35:Saftig smak av apelsin som avrundas med
härligt bitter kinin och enbär på klassiskt
tonicvis.

Whiskey

Glengoyne 21yo

Bushmill

25:-/cl

Woodford Reserve

30:-/cl

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

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.

Talisker 10yo

27:-/cl

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

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

65:-/cl

Mycket söt och mjuk i början, följt av en
mild bitterhet. Torr och intensiv.
Sherrynoter satte ett första utropstecken.
Mörka frukter dominerar i början
(körsbär, plommon, konserverade russin,
björnbär) med en fin ton av honung och
karamellgodis. Starkt kryddiga träsmaker,
läder, piptobak, mörk choklad och nötter
följer snabbt.

Bowmore 12yo

27:-/cl

Bowmore 15yo Darkest

32:-/cl

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.

Likör
Xanté

24:-/cl

Fruktig, söt smak med tydlig karaktär av
päron och cognac

Disaronno Amaretto

24:-/cl

Cointreau

24:-/cl

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

Söt smak med påtaglig karaktär av apelsin
och citronskal.

Baileys

24:-/cl

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

Fernet Gancia

24:-/cl

Tia Maria

24:-/cl

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

Härlig arom av kaffe som sedan öppnar
upp med noter av choklad och piptobak,
mjuknar sedan till toner av karamelliserat
socker och vanilj.

Frangelico

24:-/cl

Licor 43

24:-/cl

Jägermeister

24:-/cl

Söt smak med tydlig karaktär av
hasselnötter, inslag av vanilj.

Aningen kryddig, mycket söt, simmig
smak med tydlig karaktär av vanilj, inslag
av tropisk frukt.

Kryddig, något bitter, söt smak med
inslag av lakritsrot, torkade örter, kanel,
ingefära och pomerans.

KAFFE drinkar
(5cl)

French coffee

Cointreau, kaffe, grädde

148:-

Italian Coffee

148:-

Calypso Coffee

148:-

Kaffe Carlsson

148:-

Chocolate Coffee

148:-

Irish Coffee

148:-

Amaretto di Saronno, kaffe, grädde

Angostura 7 years, Kahlua, kaffe, grädde

Bailey’s, Cointreau, kaffe, grädde

Tia Maria, Chokladsirap, kaffe, grädde

Bushmill’s Irish Whisky, kaffe, grädde

AFTER DINNER
( 5 cl)

Dalkullan

148:-

Bailey’s Shake

148:-

MH Mudslide

148:-

Angostura Rom 7 years, körsbärssirap,
chokladsirap, mjölk, grädde

Bailey’s, Espresso, mjölk, grädde

Tia maria, Bailey’s, Frangelico, Grädde

Kaffe
Kaffe

30:-

Caffé Latte

40:-

Cappuccino

35:-

Espresso

33:-

Dubbel Espresso

39:-

Kaffe Godis

Coquerel Fine Calvados 2 cl, enkel
espresso, choklad

149:-

Snaps
Flaggpunch

22kr/cl

Bäska Droppar

22kr/cl

Aalborg Akvavit
22kr/cl
Herrgårds Aquavit

22kr/cl

Hjortron & Vanilj

22kr/cl

Alkoholfritt
Coca-Cola Zero

40:-

Mora Bryggeri Rio Cola

35:-

Mora Bryggeri Spanja

35:-

Mora Bryggeri Fruktus

35:-

Mora Bryggeri Vichyvatten

32:-

Mora Bryggeri Citrusvatten

32:-

Mora Bryggeri Lingonvatten

32:-

Apelsinjuice

35:-

Mjölk

25:-

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)

Sydafrika

Frankrike
Pouilly-Fumé Les Cris

Friesland Sauvignon Blanc 100:130:-

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

Au Pied Mont Bourgogne
Chardonnay 140:-

Vinet är nyanserat och ursprungstypiskt,
ett torrt och friskt vin med inslag av
citrus, mineral, gula äpplen och fat.
Avslutningen har fin mineralitet med bra
syra där det även kommer fram toner av
melon, hasselnötter och torkade örter

Tyskland
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.

Vinet är klassiskt till stilen med fin
struktur. Tonerna i vinet går åt sparris,
krusbär, citrus, fläderblom och
grönpeppar. Avslutningen är lång och
elegant med lättare tropiska frukter.

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

Rött vin på
glas (1 5cl)

Domaine Perrin Monthèlie 135:-

Elegant doft av röda fruktiga bär, smöriga
ekfatstoner med lite gröna toner hjälper
vinet att bygga komplexitet som rundas av
utav långa markerade tanniner

Italien
Monte Aribaldo Dolcetto d’Alba
150:-

Rubinrött i färgen med lila stråk som går
igenom vinet. Intensivt och ihärdigt, men
vacker struktur och silkiga tanniner, du
hittar röda körsbär, kråkbär, mandlar och
blåbärssylt följt utav örtiga-S och viol
toner.

Le Tense Sassella

130:-

Vinet känns moget i stilen med inslag av
hallon, körsbär, nypon, kakao och rosor
och avslutar med lång eftersmak av
kryddor och plommon samt snygga
tanniner.

Bolla Valpolicella Ripasso

105:-

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.

Frankrike

Château de Lascaux Les Nobles
130:-

Vinet har en vacker mörk granatröd färg
och en stor och komplex doft av mogna
bär, kryddor, svarta oliver och lakrits.
Smaken är strukturerad med mogna
tanniner och toner av både mörka och
röda bär, lite mint och en fin kryddighet.

Argentina
Mendel Malbec

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.

USA
Charles Smith Cs

120:-

Doften är stor och mäktig av vinbär,
mörka plommon, viol, tobak, örter och en
touch av blyerts. Smaken är komplex och
vinet har fler dimensioner som träder
fram efter varje ny klunk. Mest
framträdande karaktär är koncentrerad
frukt, solmogna svarta vinbär, rostat fat
som balanseras med tanninerna

Champagne
på glas (1 0cl)
Louis Massing Brut 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 Brut Royal

155:-

Medelstor, fruktig doft med toner av gula
äpplen, grape, brioche och mogen persika.
Tonerna går åt gula äpplen, persika,
nötter, ljuvliga brödtoner och rostade
nötter. Avslutningen är lång med en
ljuvlig syra med fin balans av frukt och på
slutet kommer det fram lättare toner av
nougat.

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 Brut Royal

1165:-

Medelstor, fruktig doft med toner av gula
äpplen, grape, brioche och mogen persika.
Tonerna går åt gula äpplen, persika,
nötter, ljuvliga brödtoner och rostade
nötter. Avslutningen är lång med en
ljuvlig syra med fin balans av frukt och på
slutet kommer det fram lättare toner av
nougat.

Dom Pérignon 2006

2595:-

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)
Bolla Prosecco

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.

Wiston Estate Cuvée Brut

140:-

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.

Mousserande

ÖL

Bolla Prosecco Ecologico

Fatöl

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.

Wiston Estate Cuvée Brut

995:-

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.

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.

Oppigårds Amarillo

85:-

Oppigårds Norn Pale Ale

85:-

Mora Bryggeri Guld Pilsner

85:-

Nyanserad, humlearomatisk smak med
tydlig beska, inslag av apelsinmarmelad,
aprikos, tallbarr och ljust bröd.

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

Maltig smak med inslag av knäckebröd,
honung och mandarin.

Ljus lager

Dala Bryggeri Ljus Lager

70:-

Björka Brygghus SKOG

90:-

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

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.

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 BIPA

90:-

Oppigårds New Sweden IPA

76:-

Blommig smak med toner av citrus och
gräs samt en doft av nyslaget 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.

Björka Brygghus Download Citra
90:-

Oppigårds Thurbo Double IPA 78:-

Björka Brygghus Smooth Criminal
90:-

Stout

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

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

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

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.

Cognac

Armagnac

Chateau Beaulon VSOP

28:-/cl

Chateau Beaulon XO

36:-/cl

Doften ger en blommig känsla av
pelargon, kanderad apelsin och ginst.
Smaken är rund, perfekt balanserad och
mycket fruktig. Bärnstensfärgad med
inslag av varma guldtoner. Bra karaktär
som sällan påträffas hos en så pass ung
cognac.

Château de Larée 1946

130:-/cl

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

Guldgul med en aning orange inslag.
Doften är mustig, karaktäristisk och
komplex. Dofter av bröd, mandel,
ärttörne, persika och kanel. Smaken är
fruktig, frisk och fyllig med ton av
apelsin.

Calvados
Coquerel Fine

27:-/cl

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

Coquerel VSOP

31:-/cl

Coquerel XO

35:-/cl

Mogen och fruktig smak med distinkta
gröna äppeltoner och inslag av mint, ek
med en blommig avsluttning.
Toner av röda äpplen, gråpäron, mörk
choklad, örter, vanilj, lakritsrot.
kärnhus och rancio.

Grappa
Sarpa di Poli

30:-/cl

En fruktig och komplex doft med inslag
av russin, halm, banan, päron samt
fattoner. Torr, aromatisk och eldig smak
med ungdomligt grön frukt, mogna
fattoner och en komplex kryddig och
jordig karaktär. Lång eftersmak.

Vinaccia di Nittardi

28:-/cl

En druvig doft och i smaken hittar man
toner av grape, russin och avslutet är
långt, eldigt med en angenäm beska.

Rom
Ron Zacapa 23

35:-/cl

Ron Esclavo XO Cask

59:-/cl

Angostura 1787

38:-/cl

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

Lagrad på Bourbonfat toner av vanilj,
nougat, smörkola och karamell med
inslag av kanel och honung svagt kryddig
och mustig eftersmak, dominerat av ek
samt godis sötma.
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.

Gunroom Navy Rum

35:-/cl

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

Diplomatico Special Reserve 30:-/cl

Doften är stor av torkade frukter, en
aning kanel tillsammans med en härlig
ton av kakao. 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.

