Dessertviner
Petite Guiraud Sautern

18:-/cl

Fattoria Dei Barbi Vin Santo

18:-/cl

Sweet Riesling <S>

18:-/cl

Toner av mandelmassa, torkad frukt, saffran och honung.
Smakerna går åt citrus, mandelmassa, honung, saffran och
aprikosmarmelad.
Ett vin som är bärnstensfärgat med intensiva aromer av
russin, torkad kanderad frukt, valnötter och honung.
Vinet uppvisar härliga tropiska frukter, lättare toner av
apelsin, aprikos, honung och nötter.

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.

Leth Grüner Veltliner Beerenausleese
/cl

18:-

Thasos Moscatel de Setubal

18:-/cl

Toner i vinet går åt honung, karamell, tobak, örter och
torkade frukter. Avslutningen är lång, elegant och djup av
alla frukter

Doften är intensiv av apelsinskal, torkade aprikoser och
vanilj. Det är en frisk sötma som balanseras väl med
alkoholen och andra smakaromer är sultanrussin, dadlar
och muscovadosocker.

ÖL
Mora Bryggeri Guld Pilsner (fatöl) 40cl

85:-

Oppigårds Norn (fatöl) 40cl

86:-

Maltig smak med inslag av knäckebröd, honung och
mandarin.

Oppigårds Amarillo (fatöl) 40cl

88:-

Dala Bryggeri Ljus Lager

72:-

Björka Brygghus SKOG

90:-

Mora Bryggeri Alt-Bier Ale

72:-

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.

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

Björka Brygghus New England IPA

90:-

Björka Brygghus Smooth Criminal

90:-

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

Snygg, kraftfull och humlad, självklart med en balanserad
smak och doft av tropisk frukt

Oppigårds Thurbo Stout

86:-

Oppigårds New Sweden IPA

76:-

Oppigårds Thurbo Double IPA

78:-

Oppigårds Amarillo

78:-

Maltig, aningen rostad smak med inslag av kavring, kaffe,
mörk choklad, torkade fikon, apelsin, sirap och lakrits.

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

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

Doft och smak är mer bärigt än citrusfruktigt vilket många
andra amerikanska humlesorter ger. Ölet har en restsötma
som tydligt bär fram humlesmakerna. Färgen är
kopparfärgad. Beskan är ganska hög men karaktäristisk
för öltypen.

CIDER
Mora Bryggeri Cider Blåbär 72:-

Bärig, söt smak med inslag av blåbär och vanilj.

Mora Bryggeri Dala IPA

72:-

Björka Brygghus BIPA

90:-

Humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av mango,
ambrosiakaka, färska örter och grapefrukt

Blommiga smaken med toner av citrus och gräs samt doft
av nyslaget hö. Ett öl med varm doft av fuktig jord med
påtaglig beska. Tydlig brödighet och uns av sötma gör ölet
balanserat trots den relativt höga alkoholhalten.

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:-

Ananasjuice

35:-

Nils Oscar Pale Ale

55:-

Nils Oscar Brown Ale

55:-

Galipette Cider

55:-

Mora Bryggeri Lättöl

35:-

Vitt vin på Glas (15cl)
Frankrike
Pouilly-Fumé Les Cris

130:-

Au Pied Mont Bourgogne Chardonnay

140:-

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

Tyskland

Johannishof Weingut Riesling

Friesland Sauvignon Blanc

135:-

100:-

120:-

Vinet har en härlig doft av melon, ananas , honung och
citronskal medan man i smaken hittar andra toner såsom
persika, krusbär och en fin mineralitet som dröjer sig kvar
länge.

Rött vin på glas ( 15cl)
Italien

Monte Aribaldo Dolcetto d’Alba

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

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 och viol toner

130:-

Vinet har en vacker mörk granatröd färg och en stor och
komplex doft av mörka 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.

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

Argentina

Mendel Malbec

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

130:-

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

Domaine Perrin Monthèlie

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.

Sydafrika

Le Tense Sassella

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 svarta 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 bra med
tanninerna.

CHAMPAGNE PÅ GLAS
(10cl)
Louis Massing Grand Réserve

115:-

Pommery Brut Royal

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.
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
dess frukt och på slutet kommer det fram lättare toner av
nougat.

Mousserande på glas
(10cl)
Bolla Prosecco Valdobbiadene

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.

Bedstekilde 1006

110:-

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

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

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
dess frukt och på slutet kommer det fram lättare toner av
nougat.

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.

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:-

Jacquinot & Fils Harmonie 2004

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.
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

med lättare toner av senapsfrön, karamell, svarta oliver
och silkiga tanniner och bra syra.

Italien

Frankrike

Bolla Prosecco Valdobbiadene

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.

England

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.

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.

Château de Lascaux Les Nobles

625:-

Vinet har en vacker mörk granatröd färg och en stor och
komplex doft av mörka 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.

Jessiaume Bourgogne Rouge

600:-

Domaine Perrin Monthèlie

645:-

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.

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

750:-

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 och viol toner

Le Tense Sassella

645:-

Bolla Valpolicella Ripasso

525:-

Filari Corti - La Morra

765:-

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

Elegant, djup doft av rosor, viol och mynta, uppföljt utav
en välbyggd kropp med tydliga tanniner, en komplex smak
av viol, lakrits, örter och mörka körsbär

Röda viner
Argentina
Mendel Malbec

Mauro Veglio Barolo Arborina 2015
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

Proemio Icono Barrel Selection

685:-

Tonerna går åt björnbär, plommon, kakao, kryddor, läder
och lättare rökighet. Avslutningen är djup och komplex

1650:-

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

Bruna Grimaldi Barolo Badarina

1380:-

Härlig doft av mörka bär, rosor, söta kryddor och liten ton
av mint följs av en generös men ung smak med fina
tanniner som ger support åt frukten som består av mogna
röda körsbär, tranbär och kryddiga toner av lakrits och
kanel.

Domaine Besson Chablis Premier Crü

Sydafrika
Ashbourne Pinotage 2015

1380:-

Mjuk, rik frukt är ihållande fram till lång eftersmak. Röda
körsbär och mörk choklad, med inslag av kaffe och toasty
ek.

U.S.A.
Charles Smith Cs

675:-

Doften är stor och mäktig av svarta 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 bra med tanninerna.

675:-

Vinet doftar av vita blommor, gula frukter såsom
plommon och persika och en viss rökighet kan också
kännas. Smaken är rund samtidigt som vinet har en
markerad syra, fina toner av gula mogna frukter och en
skön mineralstruktur som avslutar vinet.

Au Pied Mont Chauve Bourgogne Chardonnay
700:Vinet är nyanserat och ursprungstypiskt, ett torrt och
friskt vin med inslag av citrus, mineral, gula äpplen och
fat. Avslutningen har en fin mineralitet med bra syra där
det även kommer fram toner av melon, hasselnötter och
torkade örter.

U.S.A.

Charodnnay - kommer inom kort

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.

Sydafrika
Friesland Sauvignon Blanc

500:-

Anima Chenin blanc

600:-

Russel Hamilton Chardonnay 2018

1165:-

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

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

Mineral komplex karaktär. kropp intensiv och
koncentrerades, perfekt balanserad. Mycket frisk, ren och
läckra doft av citron på posten, tillsammans med subtila
aromer av kola och vanilj på grund av passagen i ekfat
palats. torr finish, markerad med inslag av citron och lime.

Vita viner
Frankrike
Pouilly Fume Les Cris

650:-

Vinet är elegant och som ungt kommer det fram tydliga
aromer av citrus, ananas, persika och mineraltoner.
Avslutningen är kraftfull, välstrukturerad med en härlig
rik smak av frukt

PRE - DINNER 5 CL 148:-

KAFFEDRINKAR 5 CL 148:-

MH Apple Mule

French Coffee

White Lady

Italien Coffee

Cherry French 75

Calypso Coffee

Cherry Bellini

Kaffe Carlsson

Bramble

Chocolate Coffee

Virgin Cherry Bellini (Alkoholfri 105:- )

Irish Coffee

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

Richard Juhlin alkoholfritt mousserande, citronjuice,
körsbärssockerlag

AFTER DINNER 5 CL 148:Dalkullan

Angostura Rom 7 years, Körsbärssirap, Chokladsirap,
Mjölk, Grädde

Bailey´s Shake

Bailey´s, Espresso, Mjölk, Grädde

MH Mudslide

Tia maria, Bailey’s, Frangelico, Grädde

Cointreau, Kaffe, Grädde

Amaretto Di Saronno, Kaffe, Grädde

Angostura Rom 7 years, Kahlúa, Kaffe, Grädde

Cointreau. Bailey´s, Kaffe, Grädde

Tia Maria, Chokladsirap, Kaffe, Grädde

Bushmill’s Irish Whisky, Kaffe, Grädde

