
Dessertviner

Melanie Pfister Dive Riesling                          22:-/cl
Vinet har en intensiv, glänsande gul färgton som berättar
om mognad. I do�en finns riktigt mogna drag av kanderat
citronskal och vita blommor. Mineraliteten är tydlig och
bidrar till komplexitet. Do�en återkommer i smaken, här
finns en fin syra som balanserar det hela och riktig längd i
e�ersmaken.

Leth Grüner Veltliner Beerenauslese               20:-/cl
Toner i vinet går åt honung, karamell, tobak, örter och
torkade frukter. Avslutningen är lång, elegant och djup av
alla frukter.

Argyros Vinsanto                                               22:-/cl
Vinet har en djup honungsfärg och do�ar av torkad frukt,
färsk aprikos, apelsinzest och örter. Den ljuvligt söta
smaken balanseras av syran och följs av ett långt avslut.

Balassa Szamorodni Tokaji                              22:-/cl
I do� och smak finns nyanser av söt mogna citroner,
kanderad frukt och korinter.

Noe Pedro Ximenez 30 years 35:-/cl
Komplex, smakintensiv med inslag av rostade nötter, sälta,
honung, sirap, farinsocker, närmast karamelliserad med
sötstinn ton och lång e�ersmak med både komplexitet och
markerad fikonton.

After Dinner 5 CL 165:-

ROM ALEXANDER
Lagrad rom, Likör 43, Créme de Cacao, Mjölk,
Grädde

HOT APPLE PIE
Grey Goose Vodka, Likör 43, Äppeljuice,
Grädde, Kanel

Kaffe

Espresso 35:-
Dubbel espresso 45:-
Kaffe 32:-
Te 32:-
Cappucino 45:-

https://www.systembolaget.se/produkt/vin/noe-7654502/


ÖL

Mora Bryggeri Guld Pilsner                                 85:-
Maltig smak med inslag av knäckebröd, honung och
mandarin.

Björka Brygghus SKOG                                        90:-
Ett lättdrucket öl med svag syrlighet och fräschör. Tydliga
inslag av harts från granskotten.

Mora Bryggeri Zorn Ale                                       72:-
En härlig tysk inspirerad ale med tydlig beska, 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 do�er av citrus och
aprikos.

Mora Bryggeri Amber Ale                                    72:-
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.

Björka Brygghus Scream                                       90:-
En mörk Belgo inspirerad Ale med tydliga toner av torkad
stenfrukt och även en viss rökighet, fungerar fantastiskt
till mustiga rödvinssåser, ostar eller chokladdesserter

Mora Bryggeri Dala IPA                                      72:-
Humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av mango,
ambrosiakaka, färska örter och grapefrukt.

Björka Brygghus BIPA                                          90:-
Blommiga smaken med toner av citrus och gräs samt do�
av nyslaget hö. Ett öl med varm do� av fuktig jord med
påtaglig beska. Tydlig brödighet och uns av sötma gör ölet
balanserat trots den relativt höga alkoholhalten.

Stjernsund Wulf                                                    84:-
En något humlearomatisk smak med liten sötma, inslag av
mango, tallkåda, ljust bröd och citrusskal.

Stjernsund Polhem                                                82:-
En ekologisk IPA, india pale ale, med maltig smak och
inslag av knäckebröd, ljus sirap och apelsinskal.

Oppigårds Raspberry Sour                                   80:-
Bärig, syrlig smak med inslag av hallon, persika,
sockerkaka och blodapelsin.

Mora Dala Pils 50cl                                             95:-
Dala-Pils är den ljusaste lager de någonsin gjort och en
”single malt” alltså brygd på endast en sorts malt. I all sin
enkelhet en fin hantverksöl.

Björka Brygghus Hallondröm                              80:-
En ale bryggd med hallon, snygg beska från humlen,
hallon gör sig påminda inte bara i färgen utan även i
fräschören och pepprigheten från nyplockade hallon

Stjernsund Imperial Stout                                    84:-

CIDER

Mora Bryggeri Cider Blåbär                                 72:-
Bärig, söt smak med inslag av blåbär och vanilj.

Stjernsund Päroncider                                          72:-
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:-

Mora Bryggeri Lättöl                  35:-

Stjernsund Friherre Lättöl           35:-

Tonic                                             35:-
(vi har ett levande tonic sortiment, fråga din
servis om sortimentet)



Vitt vin på Glas (15cl)

Frankrike
Bollenberg Riesling                                             140:-
Do�er av krusbär, vit persika och dragon, den har eleganta
smaker av mogen citrus & gula mogna frukter och halm.
En elegant riesling från alsace.

Domaine Millet Chablis                                     145:-
Vinet är aromatiskt med gul frukt som aprikos och
persika. Avslutningen inbringar även toner av honung,
granny smith äpplen och vitpeppar. Vinet är ytterst
mineraliskt i stilen med en lång komplex avslutning.

Louis Latour Grand Ardèche Chardonnay       125:-
Ljus halmgul färg, Frisk do� av gröna äpplen och honung
samt mandel. Torr och frisk smak av citrus och äpplen

Sydafrika
Anima Chenin Blanc                                          145:-
Vinet har en härlig do� av melon, ananas, honung och
citronskal. I smaken kommer do�ens drag tillbaka och här
finns fler toner såsom persika, krusbär och en fin
mineralitet. Det här är ett smakrikt vin med mogna, gula
nyanser

Wolf & Woman Grenach Blanc                         140:-
Ljust gul i färgen med tydliga toner av vita blommor och
persika på näsan, som rundas av av mogna citroner, snyggt
torr och elegant med hög men inte skarp syra

USA
Murphy Goode Chardonnay                              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.

Rose på glas (15cl)
Frankrike
Alain Gueneau Sancerre Rose                           110:-
Do�en visar på röda äpplen, mogna röda vinbär och
smultron. Därtill kommer toner av citrus och örter. Det
medelfylliga vinet ly�s av en balanserad fräschör.
Smakerna håller i sig avslutet och de röda äpplena gör sig
återigen påminda.

Rött vin på glas (15cl)

Frankrike
Côte du Rhône Les Cranilles                              155:-
Do�en är varm och fruktig med inslag av svarta vinbär,
blåbär, fat och vanilj. Smaken är fruktig och kra�ig med
lång och balanserad e�ersmak.

Chateau Clarisse Grand vin de Bordeaux        160:-
Vinet har en härligt rubinröd färg och en do� av mogna
röda bär såsom jordgubbar och hallon. En svag do� av
rostade fat och fin mineralton finns närvarande. Bra syra,
välintegrerade tanniner och endast en touch av fat gör
vinet väldigt balanserat

Au pied Mont Chauve Pinot Noir                    140:-
Vinet är ungdomligt i stilen, elegant med bäriga toner av
hallon, jordgubbar, mörka bär och kryddor som avslutas av
mjuka tanniner, diskreta inslag av fat och mineralitet

Italien
Monte Aribaldo Dolcetto d’Alba                       145:-
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.

Petra Hebo Toscana IGT                                   120:-

Tonerna i vinet går åt röda bär, mörka körsbär, blåbär och
viol, Avslutas med fina mineraltoner och mjuka tanniner

Sydafrika
Southern Right Pinotage                                    130:-
Frukten är mogen i stilen och tonerna är djupa av
skogshallon, björnbär, choklad, mynta och kryddnejlika

Avondale Genus                                                  130:-
I do�en finns en bred palett av mörka och röda bär, svarta
vinbär och mörka  plommon, ett drag av mörk choklad och
kryddighet. Smaken är fyllig och fint strukturerad, mjuka
tanniner ger vinet en ryggrad. Ett välintegrerat vin med
lager av nyanser och ett fullmatat, långt avslut

USA

Casasmith Barbera                                             160:-
Kristallklar rödlila färg och en komplex och frisk do� 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!



CHAMPAGNE PÅ GLAS
(10cl)
Pommery blanc de blanc                                    155:-
Tonerna går åt bröd, röda äpplen, mogen citrus, ingefära
och kryddor. Bubblorna är eleganta och e�ersmaken är
lång, stram och komplex

Tribaut blanc de noirs brut nature                    120:-
Fin guldig färg med härliga små bubblor, tydliga röda bär
och krusbärsblad hittas både på näsan och i smaken, snygg
brödighet bakar in allt

Mousserande på glas
(10cl)
Bolla Prosecco Valdobbiadene                            85:-
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 Gråsten                                              90:-
En ny produkt från svenska huset Bedstekilde Fruktig
smak med inslag av äpplen, persika, vanilj, kryddor och
lime. 6 gram socker per liter, gjort på methode
traditionelle, gjort på belle de boskoop

Domain Saint Remy Cremant Rose                     80:-
I do� och smak finns en fin bärighet av smultron och
skogsbär. Vinet har en rund och fyllig kropp med viss
brödighet, drag av brioche och lite krämighet.

Champagne

Pommery
Pommery blanc de blanc                                  1165:-
Tonerna går åt bröd, röda äpplen, mogen citrus, ingefära
och kryddor. Bubblorna är eleganta och e�ersmaken är
lång, stram och komplex

Cuvée Louise                                                     2825:-
Vinet är ytters komplext i stilen med lätt utvecklade toner.
Här kommer det fram lyxiga toner av röda äpplen,
grapefrukt, brioche, nougat och mandlar. avslutningen är
lång och i perfekt balans mellan den höga syran och dess
frukt som avslutas med lättare jästtoner och hasselnötter.

Louis Roederer
Louis Roederer Rose 2014                                2105:-
Nyanserad, utvecklad, mycket frisk smak med inslag av
torkade aprikoser, blodapelsin, röda äpplen, jordgubbar,
nötter och nougat.

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.

Bollinger
La Grande Année brut 2012                            2545:-
Vinet går i gyllene nyanser som ger en indikation på vinets
mognadsgrad, bubblorna är små och lätta. Do�en 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.

Drappier
Grande Sendrée 2010                                       2490:-
Medelfyllig, härligt utvecklad smak med krämig mousse,
kryddiga mineraltoner och lätt kanderade stenfrukter i den
breda, vidöppna finishen, som samtidigt lovar ytterligare
komplexitet för den som väntar ytterligare några år.Grande
Sendrée kommer från en specifik del av Urville som
brandhärjades 1838. Som en följd av denna, täcktes
marken av aska och vinet tar därför sitt namn från
franskans ”cendrée” vilket betyder just aska.

Tribaut
Tribaut Cuvée René                                  1695:-
Härligt blommig och citrusdo�ande med en aningens
rostade bröd toner 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.

Tribaut Blanc de Noirs brut nature 995:-
Fin färg med lite guldiga inslag och små, fina bubblor.
Vinet har en inbjudande fruktig do� och en frisk smak av
citrus, härligt delikata bubblor. En elegant, fruktig och
aromatisk champagne.

Perrier - Joüet
Belle Epoque                                               2575:-
Komplex, något utvecklad, mycket frisk smak med inslag
av gula äpplen, mineral, marsipan, apelsinblommor,
aprikos, vit choklad och brioche



Mousserande
Frankrike
Domain Saint Remy Cremant Rose                   600:-
I do� och smak finns en fin bärighet av smultron och
skogsbär. Vinet har en rund och fyllig kropp med viss
brödighet, drag av brioche och lite krämighet.

Clos ste Apolline Cremant d'Alsace                  600:-
Frisk och fräsch med en arom av vita frukter såsom päron
och äpplen. Små jämna bubblor vilka bidrar till en elegant
upplevelse.

Italien
Bolla Prosecco Valdobbiadene                          630:-
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.

Sverige
Bedstekilde Gråsten                                            675:-
En ny produkt från svenska huset Bedstekilde Fruktig
smak med inslag av äpplen, persika, vanilj, kryddor och
lime. 6 gram socker per liter, gjort på methode
traditionelle, gjort på belle de boskoop

Bedstkilde Brut Natur                                         825:-
Do�en 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.

Vita viner

Frankrike
Bollenberg Riesling                                             700:-
Do�er av krusbär, vit persika och dragon, den har eleganta
smaker av mogen citrus & gula mogna frukter och halm.
En elegant riesling från alsace.

Domaine Millet Chablis                                     725:-
Vinet är aromatiskt med gul frukt som aprikos och
persika. Avslutningen inbringar även toner av honung,
granny smith äpplen och vitpeppar. Vinet är ytterst
mineraliskt i stilen med en lång komplex avslutning.

Louis Latour Grand Ardèche Chardonnay       645:-
Ljus halmgul färg, Frisk do� av gröna äpplen och honung
samt mandel. Torr och frisk smak av citrus och äpplen

Arnauld Baillot Chassagne Montrachet         1650:-
Vinet visar härliga mogna toner av exotisk frukt, gula
äpplen, citrus, apelsinblom, vanilj, brynt smör och
kryddor. rikt och aromatiskt med en tydlig snygg
mineralitet

Nya Zeeland
Greywacke Sauvignon Blanc                              575:-
Do�en är stor av färsk basilika, blad från mogna
tomatplantor, päron, mandarin och en pigg citruston. Med
en tydlig lång smak av päron och gula citrusfrukter

Sydafrika
Anima Chenin Blanc                                          725:-
Vinet har en härlig do� av melon, ananas, honung och
citronskal. I smaken kommer do�ens drag tillbaka och här
finns fler toner såsom persika, krusbär och en fin
mineralitet. Det här är ett smakrikt vin med mogna, gula
nyanser

Wolf & Woman Grenach Blanc                         695:-
Ljust gul i färgen med tydliga toner av vita blommor och
persika på näsan, som rundas av av mogna citroner, snyggt
torr och elegant med hög men inte skarp syra

USA
Murphy Goode Chardonnay                              700:-
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.



Rose

Frankrike
Alain Gueneau Sancerre Rose                           550:-
Do�en visar på röda äpplen, mogna röda vinbär och
smultron. Därtill kommer toner av citrus och örter. Det
medelfylliga vinet ly�s av en balanserad fräschör.
Smakerna håller i sig avslutet och de röda äpplena gör sig
återigen påminda.

Röda viner

Frankrike

Château Eugenïe Cuvée Réservée Cahors        750:-

Mörk granatfärgad med bra djup. Uttrycksfull på näsan,
intensiv med do�er av svarta frukter. Kryddiga inslag med
en bakgrund av viol och mint.

Côte du Rhône Les Cranilles                              775:-
Do�en är varm och fruktig med inslag av svarta vinbär,
blåbär, fat och vanilj. Smaken är fruktig och kra�ig med
lång och balanserad e�ersmak.

Chateau Clarisse Grand vin de Bordeaux        800:-
Vinet har en härligt rubinröd färg och en do� av mogna
röda bär såsom jordgubbar och hallon. En svag do� av
rostade fat och fin mineralton finns närvarande. Bra syra,
välintegrerade tanniner och endast en touch av fat gör
vinet väldigt balanserat

Au pied Mont Chauve Pinot Noir                    700:-
Vinet är ungdomligt i stilen, elegant med bäriga toner av
hallon, jordgubbar, mörka bär och kryddor som avslutas av
mjuka tanniner, diskreta inslag av fat och mineralitet

Chateauneuf du pape Les Otéliées                 1545:-
Do�en är varm och fruktig med inslag av svarta vinbär,
plommon, fat, läder och vanilj. smaken är fruktig och
kra�ig med en lång och balanserad e�ersmak

Italien

Nino Negri Mazer Valtellina 595:-

Rent generellt skapar druvorna från Sassella komplexa
toner som citrus, söta kryddor och blomster. Från Valgella
får druvorna toner som balsamvinäger och den fina syran,
grumello inbringar toner av mörk frukt och ger vinet dess
tydliga tanninstruktur

Monte Aribaldo Dolcetto d’Alba                       725:-
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.

Nino Negri Sfursat 5 Stelle                              1395:-
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.

Petra Hebo Toscana IGT                                   615:-

Tonerna i vinet går åt röda bär, mörka körsbär, blåbär och
viol, Avslutas med fina mineraltoner och mjuka tanniner

Bruna Grimaldi Nebbiolo D’Alba                     615:-

Do�en är ljuvlig av hallon, rosor och viol. Vinet har en
härlig textur med kännbara tanniner som ly�er fram den
eleganta röda bärigheten, smaken av viol, balsamvinäger
och det kryddiga slutet

Rosso di Montalcino                                           650:-

Tonerna i vinet går åt körsbär, hallon, björnbär, blomster
och viol. Tanninerna är silkiga och komplexa med långt
djup och fin avslutning av den mörka frukten.

Brunello di Montalcino                                    1250:-

Tonerna går åt mörka mogna bär, körsbär, plommon, ceder
och kryddor. Tanninerna är silkiga och vinet är otroligt
balanserat med lång komplex avslutning.



Sydafrika

Southern Right Pinotage                                    645:-

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

Avondale Genus                                                  660:-

I do�en finns en bred pallett av mörka och röda bär, svarta
vinbär och mörka plomon, ett drag av mörk choklad och
kryddighet. Smaken är fyllig och fint strukturerad, mjuka
tanniner ger vinet en ryggrad. Ett välintegrerat vin med
lager av nyanser och ett fullmatat, långt avslut.

USA
Beautiful Syrah                                                 1585:-
Det sprängs ur glaset med exotiska do�er av violer,
björnbär, panforte, svarta oliver och lichi. I gommen är
den fylligt sammetslen och överdådigt texturell över hela
gommen, med en tydlig mörk frukt och skarp smaklig
nyans, som avslutas med en finkornig lackande mjukt
finish
- Robert Parker

Broncho Malbec                                                1640:-
Rik och expressiv do� 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 do� 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!

CS                                                                         725:-

Do�en 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 e�er varje ny klunk. Mest framträdande
karaktär är koncentrerad frukt, solmogna svarta vinbär
och rostat fat som balanseras bra av tanninerna. Avslutet
är långt.

Ovide                                                                  1495:-

Detta djupa rubinröda vin börjar med mörk frukt av cassis,
moget plommon och hallonsylt. När det öppnar upp sig
kommer oliv, berikande örter och rökighet. I harmoni med
näsan så är gommen skiktad med mörka körsbär, sviskon,
svarta vinbär, tobak och choklad. Uppfriskande syra och
fina tanniner motverkar fruktens rikedom.

The Creator                                                       1725:-

Do�en är stor och mäktig med inslag av svarta vinbär och
andra mogna, mörka bär, tapenade, kakao och svart te med
en balanserad fatton. Vinet smakar som det do�ar och har
en elegans man kanske inte förknippar med etiketten.

The Boy Grenache                                            1645:-

Vinet bjuder på en stor do� av skogshallon, körsbär och en
spännande ton av rökta charkuterier. Även i smaken hittar
vi skogshallon, men dessutom plommon och örter, gröna
oliver och en balanserad fatton, Supersilkiga tanniner !

Charlotte                                                            1725:-

Skog, svarta plommon, jordgubbar och tobak strömmar
från glaset, vilket leder till en komplex smakkombination
av apelsinskal, jord, chark och exotiska kryddor



PRE - DINNER 5 CL 165:-

MR BLACK OLD FASHIONED
Bulleit Bourbon Whiskey, Mr Black Coffee
Liqueur, Lemon Bitter, Sockerlag

CRANBERRY SOUR
Koskel Cranberry Gin, Tranbärsjuice.
Citronjuice, Sockerlag, Äggvita

STJÄRNSUND MARTINI
Stjärnsund Gin, Perlino Vermouth, Limejuice,
Granskottssalt

APPLE BELLINI
Laird´s Applejack, Äpplejuice, Bolla Prosecco

BLUEBERRY SOUR
Prinz Blåbärslikör, Stjärnsund Gin, Sockerlag,
Citronjuice, Äggvita

BLUEBERRY BELLINI
Prinz Blåbärslikör, Bolla Prosecco

SOUR 43
Grey Goose Vodka, Likör 43, Citronjuice,
Sockerlag, Äggvita, Lemon bitter



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
olika ginsorter, samt ett
10-tal romsorter som vi
byter under säsongen


