Dessertviner
Albana di Romagna Passito

After Dinner
18:-/cl

I smaken finns en härlig sötma och karaktär av apelsin,
persika, saffran och honung med en lätt mandelton. Det är
smakrikt med en balanserad syra.

Leth Grüner Veltliner Beerenauslese

18:-/cl

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

Manoella Ruby Finest Port

5 CL 155:-

Rhubarb Mary

Vodka, rabarber Juice, sellerisalt, tabasco, worcester sauce

Cinnamon Sling

Vodka, mynta, äggvita, kanelsyrup, citronjuice

Espresso Martini

Mister black, vodka, espresso

18:-/cl

Färgen är djupt röd och i doften finns en fantastisk
intensitet av mogna bär, främst körsbär och svarta vinbär:
Vinet har en härlig fyllighet och mjuka, silkiga tanniner.

Kaffe
Espresso
Dubbel espresso
Kaffe
Te

35:45:32:32:-

ÖL

CIDER

Mora Bryggeri Guld Pilsner

85:-

Björka Brygghus SKOG

90:-

Mora Bryggeri Zorn Ale

72:-

Björka Brygghus New England IPA

90:-

Mora Bryggeri Amber Ale

72:-

Mora Bryggeri IPL

72:-

Mora Bryggeri Dala IPA

72:-

Björka Brygghus BIPA

90:-

Stjernsund Wulf

84:-

Stjernsund Polhem

82:-

Oppigårds Raspberry Sour

80:-

Maltig smak med inslag av knäckebröd, honung och
mandarin.

Ett lättdrucket öl med svag syrlighet och fräschör. Tydliga
inslag av harts från granskotten.
En härlig tysk inspirerad ale med tydlig beska, en härlig
brödighet med toner av gul citrus frukt.

En ofiltrerad IPA med mängder av aromhumle och låg
beska. Med mycket smak och fräscha dofter av citrus och
aprikos.
Den har en god brödig smak med inslag av knäck och
apelsin. Den är opastöriserad och bryggd på fem sorters
malt och fyra sorters humle och är vackert röd i sin färg.

Färgen är gyllene och de nutida humletonerna känns i doft
och smak i form av aromatisk citrus och grundbeskan är
ordentlig som i en klassisk lageröl. Nyanserad med inslag
av apelsin, färska örter, ljust bröd och honung.
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.
En något humlearomatisk smak med liten sötma, inslag av
mango, tallkåda, ljust bröd och citrusskal.
En ekologisk IPA, india pale ale, med maltig smak och
inslag av knäckebröd, ljus sirap och apelsinskal.
Bärig, syrlig smak med inslag av hallon, persika,
sockerkaka och blodapelsin.

Mora Bryggeri Cider Blåbär

72:-

Stjernsund Päroncider

72:-

Bärig, söt smak med inslag av blåbär och vanilj.

fruktig smak med sötma och tydlig karaktär av päron med
inslag av vanilj.

ALKOHOLFRITT

Mocktail

105:-

Coca-Cola Zero

40:-

Mora Bryggeri Rio Cola

35:-

Mora Bryggeri Spanja

35:-

Mora Bryggeri Hallonsoda

35:-

Mora Bryggeri Vichyvatten

32:-

Mora Bryggeri Citrusvatten

32:-

Mora Bryggeri Lingonvatten

32:-

Apelsinjuice

35:-

Mjölk

25:-

Ananasjuice

35:-

Sigtuna non alco pale ale

55:-

Sigtuna non alco lager

55:-

Galipette Cider

55:-

Mora Bryggeri Lättöl

35:-

Stjernsund Friherre Lättöl

35:-

Vitt vin på Glas (15cl)

Rose på glas (15cl)

Frankrike

Frankrike

Bollenberg Riesling

140:-

Pouilly Fume

130:-

Dofter av krusbär, vit persika och dragon, den har eleganta
smaker av mogen citrus & gula mogna frukter och halm.
En elegant riesling från Alsace.
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.

Grekland
Argyros Atlantis

Nino Negri Ca´Brione

150:-

Stor och koncentrerad med karaktär av rostade fat, melon,
krusbär, mogna gula päron, citrus, blommor och smör.
Vinet är ytterst balanserat mellan den fina frukten och
syran.

Spanien

ABA Albarino

100:-

Vinet har en frisk och fruktig doft av citrus, gröna äpplen
och mineralitet med drag av sälta. Syran är hög och
framträder tydligt. Citrus och grön frukt återkommer i
smaken och här finns även stenfrukt och vita blommor.

Sydafrika

Friesland Sauvignon Blanc

100:-

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.

USA

Murphy Goode Chardonnay

105:-

Doften visar på röda äpplen, mogna röda vinbär och
smultron. Därtill kommer toner av citrus och örter. Det
medelfylliga vinet lyfts av en balanserad fräschör.
Smakerna håller i sig avslutet och de röda äpplena gör sig
återigen påminda.

110:-

Vinet har en klar, ljusgul färgton och en ung doft av frisk
citrus med nyanser av mineralitet. Smaken är härligt
fruktig av citrus, gröna och gula äpplen, en liten örtighet
och viss sälta.

Italien

Alain Gueneau Sancerre Rose

140:-

Tonerna i vinet går åt gula äpplen, citrus, grapefrukt,
persika, honung samt gröna toner. Vinet uppbringar fin
syra och balans som avslutas med eleganta smaker av
vanilj och brynt smör.

Rött vin på glas (15cl)
Italien
Brandini Langhe Nebbiolo

155:-

Marchese di Greysi Dolcetto D’alba

115:-

Tonerna i vinet går mörk komplex frukt, rosor, viol och
mint som avslutas med balanserad tanninstruktur.

Tonerna i vinet går åt mörka körsbär, blåbär, plommon,
marmelad och mandlar. Tanninerna är mjuka i stilen,
eftersmaken är lång och komplex som avslutas med lättare
toner av gräs.

Frankrike

Faugeres Cuvée Tradition

135:-

Saint Joseph

165:-

Dofter av bigarråer och björnbär harmoniserar väl med
örtiga toner av timjan och svartvinbärsblad. Silkiga långa
tanniner möter välintegrerade mörka bär som gör sällskap
av fat & tobak som lindas in av en snygg eldighet
Doften är varm och fruktig med inslag av röda mörka bär,
peppriga toner, viol, charkuterier som avslutas med en söt
ton från de solmogna druvorna med skarpa tanniner.

Portugal

Manoella Wine & Soul

115:-

Doften är stor av mogna röda bär såsom hallon och
jordgubbar samt en fin kryddighet. I smaken hittar man
fin frukt, röda bär såsom hallon och en fin moccaton som
dröjer sig kvar länge.

Spanien
Nona Priorat

115:-

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.

USA

Casasmith Barbera

160:-

Kristallklar rödlila färg och en komplex och frisk doft av
hallon, mörka plommon, örter, tobak, vanilj och
kryddor…lovar gott. Smaken är outtömlig på ren och
mogen frukt, lager på lager. Låt vinet vila i glaset och njut
av den kanske bästa barberan utanför Italien!

Little K Syrah

135:-

Vinet är djupt i tonen och har rik doft av björnbär, mörka
körsbär och svarta vinbär. De mörka bären återkommer i
smaken, som är rund och fyllig. Här finns även nyanser av
nymalen svartpeppar, jordighet och apelsinzest.

Clos Ste Appoline Cremant de Alsace

Champagne
Pommery

Pommery Brut Royal Rose

Pommery Brut Royal Rose

155:-

Bruno Michel Assemblée

115:-

Tonerna i vinet går åt blodapelsin, hallon, jordgubbar och
citrus. På slutet kommer det även fram lättare toner av
nougat och bröd. Syran är balanserad med små eleganta
bubblor.
Vinet är balanserat med fin syra och tonerna går åt gula
äpplen, kvitten, nötter, nougat och brioche. Avslutningen
är djup av den redan komplexa frukten i perfekt harmoni
med syran.

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 brut nature 2017

110:-

Doften är nyanserad av äpple, citrus och en lätt angenäm
jästton. Smaken är frisk av den höga syran men balanseras
av en fyllig smak av grönt och rött äpple samt en hint av
grapefrukt och citron.

1165:-

Tonerna i vinet går åt blodapelsin, hallon, jordgubbar och
citrus. På slutet kommer det även fram lättare toner av
nougat och bröd. Syran är balanserad med små eleganta
bubblor.

Moët & Chandon
Dom Pérignon 2006

CHAMPAGNE PÅ GLAS
(10cl)

80:-

Frisk och fräsch med en arom av vita frukter så som päron
och äpplen. Små jämna bubblor vilka bidrar till en elegant
upplevelse.

2795:-

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

Pol Roger

Cuvée Winston Churchill 2009

2695:-

Tydliga toner av röda äpplen och nyskördade druvor, det
tar plats i rummet och är markant. Med smaker av röda
äpplen, citroner och nybakat rågbröd, med frisk syra och
krämiga bubblor.

Mumm

Mumm Nr1 Magnum

2685:-

Torr aningen utvecklad smak med inslag av apelsin, äpple
och rostat bröd.

Bollinger

La Grande Année brut 2012

2545:-

Vinet går i gyllene nyanser som ger en indikation på vinets
mognadsgrad, bubblorna är små och lätta. Doften är typisk
för Bollingers husstil och bär toner av aprikos, mandel och
hasselnöt. Smaken är intensiv, fyllig och silkeslen. Med
mer lagringstid kommer vinet att bli mer komplext och
utveckla toner av tryffel och choklad.

Bruno Michel
Bruno Michel Assemblée

850:-

Vinet är balanserat med fin syra och tonerna går åt gula
äpplen, kvitten, nötter, nougat och brioche. Avslutningen
är djup av den redan komplexa frukten i perfekt harmoni
med syran.

Tribaut

Tribaut Cuvée René

1695:-

Härligt blommig och citrusdoftande med en aningens
rostade brödtoner som följs av en djup och komplex smak
av röda körsbär, gröna äpplen, citrus och toner av mocka
och nötter. Fin syra och mousse ger vinet en skön balans.

Clos Ste Appoline Cremant de Alsace

600:-

Frisk och fräsch med en arom av vita frukter så som päron
och äpplen. Små jämna bubblor vilka bidrar till en elegant
upplevelse.

Italien

Bolla Prosecco Valdobbiadene

Frankrike
Faugeres Cuvée Tradition

655:-

Saint Joseph

820:-

Dofter av bigarråer och björnbär harmoniserar väl med
örtiga toner av timjan och svartvinbärsblad. Silkiga långa
tanniner möter välintegrerade mörka bär som gör sällskap
av fat & tobak som lindas in av en snygg eldighet

Mousserande
Frankrike

Röda viner

595:-

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.

Doften är varm och fruktig med inslag av röda mörka bär,
peppriga toner, viol, charkuterier som avslutas med en söt
ton från de solmogna druvorna med skarpa tanniner.

Italien

Monte Aribaldo Dolcetto d’Alba

760:-

Brandini Langhe Nebbiolo

775:-

Nino Negri Sfursat 5 Stelle

1495:-

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 örter och viol toner.

Tonerna i vinet går mörk komplex frukt, rosor, viol och
mint som avslutas med balanserad tanninstruktur.

Vinet är stor och intensiv i stilen med fantastisk
koncentration med inslag av plommon, söta körsbär,
björnbär, torkad mörk frukt, söt choklad, mynta, kryddor,
jordgubbar och fat.

Portugal
Manoella Wine & Soul

Sverige

Bedstekilde brut nature 2017

575:-

Doften är stor av mogna röda bär såsom hallon och
jordgubbar samt en fin kryddighet. I smaken hittar man
fin frukt, röda bär såsom hallon och en fin moccaton som
dröjer sig kvar länge.

825:-

Doften är nyanserad av äpple, citrus och en lätt angenäm
jästton. Smaken är frisk av den höga syran men balanseras
av en fyllig smak av grönt och rött äpple samt en hint av
grapefrukt och citron.

Soul & Wine Manoella VV

1570:-

Doften är härligt kryddig och aningen blommig med
karaktär av mörka bär såsom körsbär, plommon och
mogna hallon. I smaken hittar man även där toner av
mörka bär men även choklad. Tanninerna är mycket
silkiga och behagliga men ändå mycket närvarande.

Vita viner

Spanien
Nona Priorat

575:-

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.

U.S.A.

Broncho Malbec

1640:-

Rik och expressiv doft av krossad svartpeppar, svarta
vinbär och lite rökiga och läderartade toner. Smaken fyller
munnen med svarta vinbär, viol, lakrits och mineralitet.
Otroligt koncentrerat, men ändå ett perfekt balanserat vin.

Casasmith Barbera

800:-

Kristallklar rödlila färg och en komplex och frisk doft av
hallon, mörka plommon, örter, tobak, vanilj och
kryddor…lovar gott. Smaken är outtömlig på ren och
mogen frukt, lager på lager. Låt vinet vila i glaset och njut
av den kanske bästa barberan utanför Italien!

Little K Syrah

725:-

Vinet är djupt i tonen och har rik doft av björnbär, mörka
körsbär och svarta vinbär. De mörka bären återkommer i
smaken, som är rund och fyllig. Här finns även nyanser av
nymalen svartpeppar, jordighet och apelsinzest.

Royal City

3800:-

Den intensivt rubinröda färgen med en lila skiftning säger
nästan omedelbart vad som erbjuds. Här trängs torkade
örter, mörka frukter och bär som blåbär och plommon,
lavendel och oliv som vävs ihop i en mjuk och fyllig
struktur, med tillräckligt sträva tanniner för att möta
smaken. Fram kommer både en pepprighet och en
karaktär som nästan drar åt viltkött.

Frankrike

Bollenberg Riesling

685:-

Pouilly Fume Les Cris

650:-

Dofter av krusbär, vit persika och dragon, den har eleganta
smaker av mogen citrus & gula mogna frukter och halm.
En elegant riesling från alsace.

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

Grekland
Argyros Atlantis

535:-

Vinet har en klar, ljusgul färgton och en ung doft av frisk
citrus med nyanser av mineralitet. Smaken är härligt
fruktig av citrus, gröna och gula äpplen, en liten örtighet
och viss sälta.

Italien

Nino Negri Ca Brione

740:-

Stor och koncentrerad med karaktär av rostade fat, melon,
krusbär, mogna gula päron, citrus, blommor och smör.
Vinet är ytterst balanserat mellan den fina frukten och
syran.

Spanien

ABA Albarino

500:-

Vinet har en frisk och fruktig doft av citrus, gröna äpplen
och mineralitet med drag av sälta. Syran är hög och
framträder tydligt. Citrus och grön frukt återkommer i
smaken och här finns även stenfrukt och vita blommor.

Sydafrika

Rose
Frankrike

Alain Gueneau Sancerre Rose

Friesland Sauvignon Blanc

595:-

Doften visar på röda äpplen, mogna röda vinbär och
smultron. Därtill kommer toner av citrus och örter. Det
medelfylliga vinet lyfts av en balanserad fräschör.
Smakerna håller i sig avslutet och de röda äpplena gör sig
återigen påminda.

500:-

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.

USA

Murphy Goode Chardonnay

685:-

Tonerna i vinet går åt gula äpplen, citrus, grapefrukt,
persika, honung samt gröna toner. Vinet uppbringar fin
syra och balans som avslutas med eleganta smaker av
vanilj och brynt smör.

PRE - DINNER

5 CL 155:-

Velvet Martini

Blue Velvet gin, Perlino Vermouth, citronjuice, sockerlag,
äggvita

Flädersour

Hernö gin, bitter truth elderflower liquor, fläder syrup,
citron, äggvita

Royal 75

Tanqueray Royal, citron, sockerlag, frukt, bär

Wine Cooler

Bolla Prosecco, sockerlag, frukt, bär

Passion Prosecco

Bolla Prosecco, passionsfrukts puré

Rhubarb Prosecco

Bolla Prosecco, rabarber syrup

Maverick Martini

Gin, passionsfruktspuré, citronjuice, sockerlag, prosecco

Vi har ett levande utbud
av olika spritsorter, så det
du dricker en dag, kan bli
utbytt mot någon annan
sort nästa dag.
Därför skriver vi inte ut
vilka sorter vi har.
Prata med din servitris
angående det du önskar
så hjälper de dig med att
hitta det du vill ha.
För att nämna några, så
har vi konstant ett 30-tal
ginsorter, ett 10-tal
romsorter som vi byter
under säsongen

