
 PRE - DINNER  5CL 
 165:- 

 Negroni 
 Stjernsunds Gin, Villa Carde bitter, 
 sweet vermouth 

 Dry Martini 
 Stjernsunds Gin, dry vermouth, oliv 

 Americano 
 Villa Carde bitter, sweet vermouth, 
 sodavatten 

 Old Fashioned 
 Bourbon, sockerbit, Angustura 
 bitters 

 Passion Mocktail 105:- 
 Passionsfrukt, citronjuice, sprite 



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

 Björka Brygghus Golden Ale       90:- 
 Blommig smak med inslag av orange 
 citrus, liten beska men inte dominant. 

 Mora Bryggeri Zorn Ale               72:- 
 En härlig tyskinspirerad ale med tydlig 
 beska, en härlig brödighet med toner av 
 gul citrus frukt. 

 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. 

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

 Stjernsunds Brygghus VOLT       84:- 
 Fruktig smak med inslag av krusbär, 
 färska örter, ananas och lime. 

 Stjernsunds Brygghus Olle           84:- 
 Olle är en typisk Veteöl, bryggd på 
 ekologiska råvaror med en tydlig fruktig 
 smak med inslag av banan och 
 mandarin.Kanske serveras med en 
 citronskiva på sidan ? 

 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. 

 Mora Bryggeri Summårn             72:- 
 Maltig, fruktig smak med inslag av 
 sirapslimpa, aprikos, örter och mandarin. 
 Serveras som sällskapsdryck, till smakrika 
 vegetariska rätter eller till rätter av fläsk- 
 eller lammkött. 

 CIDER 
 Mora Bryggeri Päroncider           72:- 
 Söt, fräsch smak av conferencepäron samt 
 glasäpplen, toner av vanilj i slutet. 

 . 



 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. 
 Notes of gooseberry, white flower and 
 minerals. 

 Domaine Perrin Aligoté             130:- 
 På näsan en behaglig do� av sommaräng 
 med tyngd på vita blommor, citrus, grape 
 och vita frukter. Smaken är explosiva 
 toner av citrus, grape, vita blommor och 
 Williams päron. 
 Notes of white flowers, grapefruit, peaches 
 and williams pears. 

 Domaine Besson Premiere Cru 
 Chablis                                     155:- 
 Vinet do�ar 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. 
 A clear flavour of white flowers, plums, peach 
 and a hint of smokiness, high acidity. 

 Italien 
 Nino Negri Alpi Rechiete          115:- 
 Vinet är torr i stilen med en härlig 
 fräschör. Tonerna i vinet går åt litchi, 
 gröna äpplen och citrus. 
 Dry, medium acidity - notes of lichi, green 
 apples and lemons. 

 Sydafrika 

 Wolf & Woman Grenache 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. 
 Pale yellow, dry and elegant - ripe lemons, 
 peach and daisys. 

 USA 
 Murphy Goode Chardonnay      145:- 

 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. 
 Notes of yellow apples, lemon, grapefruit, 
 peach and honey with a subtle hint of oak. 

 Sverige 
 Bedstekilde Natur                       100:- 
 Klart halmgul i färgen, tydliga toner av 
 citronzest, glasäpplen och jäst. Smaken är 
 kort men intensiv, tydlig smak av jäst och 
 mogna gula äpplen. 
 Gjort på 100% cox orange. 



 Rött vin på glas 
 (15cl) 

 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. 
 Intense flavours of red cherries, almonds and 
 blueberry jam. 

 Petra Hebo Toscana IGT           135:- 
 Tonerna i vinet går åt röda bär, mörka 
 körsbär,blåbär och viol. Avslutningen har 
 fina mineraltoner och mjuka tanniner. 
 Hints of red berries, cherries, blueberries and 
 violet. 

 Rosso di Montalcino              130:- 
 Tonerna i vinet går år körsbär, hallon, 
 björnbär, blomster och viol. Tanninerna 
 är silkiga och komplexa med långt djup 
 och fin avslutning av den mörka sidan. 
 Cherries, raspberries, blackberries och floral 
 finishing with smooth tannins. 

 Spanien 
 Queiron mi Lugar               130:- 
 Tonerna i vinet går åt mogen röd och 
 mörk frukt, björnbär, rosmarin, timjan 
 och lakrits. Avslutningen är elegant med 
 bra syra och sammetslena tanniner. 
 Notes of ripe dark and red fruit and herbs, a 
 slight hint of licorice. 

 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! 
 Purple’ish in colour - highly complex of 
 raspberries, dark plums, tobacco, vanilla and 
 spices. 

 Birichino St George Zinfandel 
 140:- 
 I do�en finns både röda och mörka bär, 
 såsom hallon, körsbär, blåbär och vinbär 
 liksom örter och lakritston. Smaken är 
 balanserad med lång e�ersmak. 
 Raspberries, cherries, blueberries, herbs and 
 licorice balance this lightly coloured wine. 

 Tyskland 
 Buntsandstein Spätburgunder 
 130:- 
 Rena, friska toner av röda och mörka bär, 
 inslag av färska örter, svalt och sa�igt 
 med tydlig mineralitet och fina tanniner. 
 Clear, fresh notes of mixed berries, herbs, 
 minerals and smooth tannins. 



 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. 
 Long and elegant - highly complex with 
 brioche, red apples, ripe lemons and ginger. 

 Michel Arnauld Blanc de noir 
 Grand Cru       115:- 
 Ljust gul i färgen med fina silkiga gröna 
 stråk. På näsan hittar du gula plommon 
 och vit persika med blommiga inslag samt 
 nybakat briochebröd. härlig textur och 
 krämiga bubblor. 
 Clear notes of yellow plums, peach, brioche 
 and yellow flowers. 

 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 ett uns av färska gröna äpplen. 
 Avslutningen är lång och djup med en 
 balanserad syra. 
 Notes of cantaloupe melon, candied fruit, 
 pear and green apples. 

 Domaine 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  . 
 Pink! -medium body, brioche, creamy, 
 raspberries and strawberries. 



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

 Vinsanto                                    26:-/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 
 sötmogna 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. 

 Wine & Soul Pintas Vintage Port 
 32:-/cl 
 Det här är ett portvin med väldigt 
 koncentrerad frukt och en djup blåröd 
 färg. Do�en är förförande av blåbär, 
 apelsinblomma, plommon, russin, lakrits 
 och en fin vaniljton. Pintas Vintage Port 
 har tydliga tanniner, men de döljs av den 
 djupa koncentrerade frukten. Smaken är 
 stor av mogna mörka körsbär, björnbär, 
 plommon och en väl integrerad fatton 
 som dröjer sig kvar länge. 

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


 ALKOHOLFRITT 

 Coca-Cola Zero               40:- 

 Sprite                                 40:- 

 Mora Bryggeri Rio Cola  35:- 

 Mora Bryggeri Spanja      35:- 

 Mora Bryggeri Anjola      35:- 

 Mora Bryggeri Vatten      32:- 
 Vichyvatten med smakerna 
 lingon & smultron, citrus eller 
 naturell. 

 Apelsinjuice                      35:- 

 Mjölk                                 25:- 

 Ananasjuice                      35:- 

 Alkoholfri öl                     55:- 

 Alkoholfritt vin                55:- 

 Mora Bryggeri Lättöl       35:- 

 Tonic                                45:- 

 Kaffe 
 Espresso  35:- 

 Dubbel espresso                45:- 

 Kaffe  32:- 

 Te                                       32:- 

 Cappuccino                       45:- 


