
Vitt vin på Glas (15cl)

Frankrike
Les Côtilles Chardonnay 132:-
Frisk, fruktig och fyllig med toner av aprikos, nektarin,
citron och en lätt sälta. Vinet är medelfylligt och torrt med
med en fin avslutande finish.
Fresh, fruity and mellow with notes of apricots, nectarines,
lemons and a touch of saltiness. Dry with a nice finish.

Riesling Tradition                                               140:-
Torrt med hög fruktsyra och inslag av citrus, päron, äpple,
honung och mineraler.
Pale yellow, dry and elegant - ripe lemons, peach and daisys.

Domaine Besson Premire Cru Chablis              149:-
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.

Sydafrika
Anima Chenin Blanc                                          120:-
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.
Large and inviting flavours of pineapple, honey and lemon zest,
followed by subtle notes of peach and gooseberries.

Rött vin på glas (15cl)

Frankrike
Cahors A.O.P Tradition                                     120:-
Fruktigt vin med do�er av röda och svarta frukter såsom
svarta vinbär, körsbär, björnbär och hallon med kryddiga
inslag. Välsmakande och välbalanserad.
A fruity wine with pleasant scents such as black currant,
cherries, blackberries and raspberry with a hint of spiciness.

Domaine Bott First Flight Syrah                       149:-
Fruktiga, rena toner av skogshallon, mörka körsbär,
björnbär och viol, drag av peppar, kryddor och
charkuterier.
Fruity with forest berries, dark cherries, white pepper and
charcuterie.

Italien
Dolcetto d’Alba Nonna Mercelinna                  120:-
Dess rubinröda färg blandas med violetta nyanser. Vinets
do� är frisk och med en härlig blandning av frukt och
blommor. Lite som att lägga sig ner i trädgård full av frukt
och blommor. Vinet har en lång och lätt fruktsmak med en
hint av mandel.
Rubyred colour with violet shades. Fresh scent with a mixture of
fruit and blossom, taste with a hint of almond.

Grignolino Del Monferrato Casalese                125:-
En elegant ljust rubinröd färg. Do�en är en förförisk
blandning av jämtländska jordgubbar, hallon och rosa
grapefrukt. Lång smak av jordgubb och körsbär.
Avslutningen är frisk och med lätta tanniner som rundar
av.
Elegantly light rubyred and a scent of strawberries, raspberry
and pink grapefruit. The taste of berries is lasting.

Usa
Casa Smith Cervo Barbera                                 156:-
Kristallklar röding färg och 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.
Purple’ish in colour - highly complex of raspberries, dark plums,
tobacco, vanilla and spices.



CHAMPAGNE PÅ GLAS
(10cl)
Mandois Brut Origine                                        135:-
Torr och elegant med toner av mogen gul frukt, inslag av
honung och brioche. Frisk syra och lång e�ersmak.
Dry and elegant with hints of yellow fruit, honey and brioche.
Lasting taste.

Michel Arnauld Blanc de Noir Grand Cru       135:-
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)
Albet i Noya Petit Albet Brut                               85:-
Fräsch do� med toner av äpplen, citrus och brioche.
Fräsch och smakrik med inslag av gula äpplen, citrus och
grapefrukt.
Scent of apples, citrus and brioche. Taste with hints of yellow
apples, citrus and grapefruit.

Cremant - Cuvée Madeleine                                95:-
Frisk och fräsch med en arom av vita frukter såsom päron
och äpplen. Små jämna bubblor vilka bidrar till en elegant
upplevelse.
Fresh scent of pears and apples, elegant experience with small
even bubbles.

Mousserande
Frankrike
Cremant - Cuvée Madeleine                              715:-
Frisk och fräsch med en arom av vita frukter såsom päron
och äpplen. Små jämna bubblor vilka bidrar till en elegant
upplevelse.
Fresh scent of pears and apples, elegant experience with small
even bubbles.

Spanien
Albet i Noya Petit Albet Brut                             640:-
Fräsch do� med toner av äpplen, citrus och brioche.
Fräsch och smakrik med inslag av gula äpplen, citrus och
grapefrukt.
Scent of apples, citrus and brioche. Taste with hints of yellow
apples, citrus and grapefruit.

England
Sugrue South Downs ZODO                              995:-
Detta mousserande vin från South Downs har fantastisk
delikata och krämiga bubblor, smaken domineras av söta
gröna äpplen, mogen citron och en liten kryddig ton.
Vinet har en frisk syra som ger struktur och längd. Väldigt
elegant!
Delicate creamy bubbles - sweet green apples, ripe lemon and a
hint of spice



Champagne

Mandois Brut Origine                                      1050:-
Torr och elegant med toner av mogen gul frukt, inslag av
honung och brioche. Frisk syra och lång e�ersmak.
Dry and elegant with hints of yellow fruit, honey and brioche.
Lasting taste.

Michel Arnould Blanc de Noir Grand Cru     1050:-
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.

Pommery Cuvée Louise                                    2395:-
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 jäst toner och hasselnötter.
Complex with notes of red apples, grapefruit, brioche, nougat
and almonds.

Louis Roederer Rose 2015                                1945:-
Nyanserad, utvecklad, mycket frisk smak med inslag av
torkade aprikoser, blodapelsin, röda äpplen, jordgubbar,
nötter och nougat.
Nuanced with apricots, blood orange, red apples, strawberries,
nuts and nougat.

Bollinger B13                                                     2495:-
Utsökt och elegant friskhet med toner av citrus och gula
stenfrukter samt en insmickrande ton av Tarte Tatin och
mandel, i perfekt kombination med den klassiska och
exakta Bollinger-materialiteten.
Fresh citrus and yellow stone fruits and almonds with small and
delicate bubbles.

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.
Creamy mousse, minerals, candied fruits and a clear but not
dominant spiciness.

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 mocca
och nötter. Fin syra och mousse ger vinet en skön balans.
Floral and lemony with a hint of roasted bread, complex
flavours of red cherries and green apples.

Ayala Le Perlé 2012                                          2675:-
Gyllene färg med en komplex do� av apelsin, ananas,
citrus, ingefära, vanilj och honung. Frisk och delikat smak
av lime, citrongräs, verbena, mentol- och mineraltoner
med lång e�ersmak.
Golden colour with complex notes of orange, pineapple, citrus,
ginger and a long finish.

Krug Grande Cuvée                                          3625:-
Komplex, mycket frisk smak med inslag av gröna äpplen,
rostat bröd, hasselnötter, citrus, krusbär, mineral och vit
choklad.
Super complex with high acidity, green apples, roasted brioche,
hazelnuts, citrus, gooseberries, minerals and white chocolate.



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.
Notes of gooseberry, white flower and minerals.

Domaine Perrin Aligoté                                     625:-
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 Premire Cru Chablis              750:-
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.

Les Côtilles Chardonnay 660:-
Frisk, fruktig och fyllig med toner av aprikos, nektarin,
citron och en lätt sälta. Vinet är medelfylligt och torrt med
med en fin avslutande finish.
Fresh, fruity and mellow with notes of apricots, nectarines,
lemons and a touch of saltiness. Dry with a nice finish.

Arnauld Baillot Chassagne Montrachet         1650:-
Vinet visar härliga mogna toner av exotisk frukt, gula
äpplen, citrus, apelsin blom, vanilj, brynt smör och
kryddor. rikt och aromatiskt med en tydlig snygg
mineralitet.
Ripe notes of exotic fruits, yellow apples, lemon, orange
blossom, vanilla and browned butter.

Bernard Fouquet Cuvée Silex Vouvray              640:-
Do� och smak kännetecknas av färska mandariner, gula
plommon, lite honung och citron zest. Man kan även hitta
den karakteristiska tonen av blöt flinta. Vinet har en bra
syra och fin mineralstruktur, som tillsammans med
generös frukt ger en bra balans.
Scent and taste of mandarin, yellow plum, a pinch of honey and
lemonzest.

Vincent Grall Sancerre Tradition                      738:-
Expressiv do� av både citrus och tropiska frukter, viss
rökighet. Smaken är spikrak med bra syra, fin
mineralstruktur och här finns toner av färsk mogen citrus,
passionsfrukt och lite nässlor.
Expressive scent of lemon and tropical fruits, some smokiness.
Taste with pleasant acid, nice mineral touch and passionfruit.

Sverige
Bedstekilde Natur                                               600:-
Klart halmgul i färg, tydliga toner av citronzest, glasäpplen
och jäst. Smaken är kort men intensiv, tydlig smak av jäst
och mogna gula äpplen. Gjord på 100% cox orange.
Colour of straw yellow, clear notes of lemonzest, glass apples
and yeast. Short but intense taste. 100% cox orange.

Sydafrika
Anima Chenin Blanc                                          600:-
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.
Large and inviting flavours of pineapple, honey and lemon zest,
followed by subtle notes of peach and gooseberries.

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



Ungern
Gilvesey Cellars Váradi Furmint                       725:-
En snygg do� av persika och citrus. Smaken är frisk med
en fin frukt koncentration och bra textur. Toner av
mineralitet, sälta, en udd av botrytis, äpple, citrus, kvitten
och ett riktigt långt, härligt avslut.
Hints of botrytis, apples, limes and a long finish.

Tyskland
Dr. H Tanisch Bernkasteler Doctor GG         1465:-
Ljust gul i färgen med tydliga toner av vita blommor och
persika på näsan, som rundas av mogna citroner, snyggt
torr och elegant med hög men inte skarp syra.
Floral and peachy with ripe lemons, dry and elegant.

Usa
Wines of Substance Ch                                       675:-
Härlig do� av mogen citrus, persika, frisk mineralitet och
ekfatstoner. Smaken är elegant och rik av fin gul frukt,
småsitrus och persika. Frisk syra och toner av flinta ger
komplexitet till vinet.
Elegant taste that is rich in yellow fruits such as peach and
lemon.

Black Stallion Napa Valley Chardonnay          550:-
Fylligt, friskt, fruktigt vin med rika inslag av melon,
persika, äpple, päron, citrus och vanilj. Lång och härlig
e�ersmak som en klassisk Napa-Chardonnay.
Mellow, fresh and fruity with rich features of melon, peach,
apple, pear, citrus and vanilla. Lasting taste.

Sixto Uncovered Chardonnay                          1195:-
När det gäller detta vin går det inte att ta miste på druvan.
En fantastisk chardonnay full med smak av mogen citron,
mogna gula äpplen, vita blommor, torkade aprikoser och
sköna rostade fattoner. Vinet stramas upp av en frisk syra
och mineralstruktur.Ripe lemon, yellow apples, daisys, dried
apricots and well balanced oak - high but not sharp acidity.

Rose

Frankrike
Mon rose sud de France                                     500:-
Ljus rosa färg. Elegant och frisk, fyllig fruktig smak med
inslag av röda bär, hallon, vit persika, vita blommor, och en
touch av eukalyptus som adderar till vinets fräschhet. Fin
balans och lång längd.
Pale pink - highly fruity with raspberries, peach and eucalyptus.



Röda viner

Frankrike
Domaine Bott First Flight Syrah                       750:-
Fruktiga, rena toner av skogshallon, mörka körsbär,
björnbär och viol, drag av peppar, kryddor och
charkuterier.
Fruity with forest berries, dark cherries, white pepper and
charcuterie.

Domaine de Verquiere Rasteau                         560:-
Do�en är stor av mörka, röda bär såsom plommon, mogna
jordgubbar och en aning kvitten. Vinet har en härlig textur
och smakerna avlöser varandra. Till en början är det den
mörka frukten och tanninerna som framträder tydligast,
vilka följs av en härlig kryddighet från nejlika, i avslutet
dröjer sig en moccaton kvar.
Grand scent of dark and red berries. Pleasant texture with dark
fruits and tannins, followed by spiciness from carnation.

Cahors A.O.P Tradition                                     600:-
Fruktigt vin med do�er av röda och svarta frukter såsom
svarta vinbär, körsbär, björnbär, hallon med ett kryddiga
inslag. Välsmakande och välbalanserad.
A fruity wine with pleasant scents such as black currant,
cherries, blackberries and raspberry with a hint of spiciness.

Italien
Monte Aribaldo Dolcetto d’Alba                       695:-
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.

Dolcetto d’Alba Nonna Mercelinna                  600:-
Dess rubinröda färg blandas med violetta nyanser. Vinets
do� är frisk och med en härlig blandning av frukt och
blommor. Lite som att lägga sig ner i trädgård full av frukt
och blommor. Vinet har en lång och lätt fruktsmak med en
hint av mandel.
Rubyred colour with violet shades. Fresh scent with a mixture of
fruit and blossom, taste with a hint of almond.

Grignolino Del Monferrato Casalese                625:-
En elegant ljust rubinröd färg. Do�en är en förförisk
blandning av jämtländska jordgubbar, hallon och rosa
grapefrukt. Lång smak av jordgubb och körsbär.
Avslutningen är frisk och med lätta tanniner som rundar
av.
Elegantly light rubyred and a scent of strawberries, raspberry
and pink grapefruit. The taste of berries is lasting.

Barbaresco                                                           895:-
Väl i flaska har vinet en ljus rubinröd färg med små
rostbruna skimmer. Do�en behöver frigöras av lång
lu�ning. Sen anfalls du av torkade körsbär, svarta vinbär,
mandel, choklad och örter. Smaken av frukt och bär sitter i
länge.
Light rubyred colour. Taste of dried cherries, black currants,
almond, chocolate and herbs.

Langhe Rosso Galverno                                      775:-
Färgen är rubinröd med vackra orangea ekon. Do�en som
fyller näsan är en symbios av elegant frukt från Dolcetton
blandat med en karakteristisk bukett med Nebbiolo
blommor. Denna Langhe Rosso bjuder på en harmonisk
och balanserad smak med riktigt fin längd.
Scent of elegant fruits and characteristic Nebbiolo flowers, the
taste is harmonic and balanced.

Nizza                                                                    795:-
Djup rubinröd färg med vissa lila nyanser. Do�en är rik,
komplex och fruktig. Kryddig smak av mogna svarta
plommon, körsbär, sirap och tobak.
Deep rubyred in colour and with a complex and fruity scent.
Ripe black plums, syrup, tobacco and cherries is what your
tastebuds will find.



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

- Robert Parker.
Generous notes of violet, blackberries, panforte, black olives and
lichi. Large bodied and velvety tannins.

Casa Smith Cervo Barbera                                 780:-
Kristallklar rödlila färg och en komplex och frisk do� av
hallon, mörka plommon, örter, tobak, vanilj och kryddor.
Smaken är outtömlig på ren och mogen frukt, lager på
lager. Låt vinet vila i glaset och njut av kanske den bästa
barberan utanför Italien!
Purple’ish in colour - highly complex of raspberries, dark plums,
tobacco, vanilla and spices.

The Creator - Magnum                                    2875:-
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.
Bombastic with black currant and dark berries, tapenade, cacao,
bergamot and oak.

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. Super silkiga tanniner !
Wild raspberries, cherries, green olives, herbs  and smoked
charcuteries- super silky tannins !

Charlotte                                                            1650:-
Skog, svarta plommon, jordgubbar och tobak strömmar
från glaset, vilket leder till en komplex smakkombination
av apelsinskal, jord, chark och exotiska kryddor.
Notes of forest, dark plums, strawberries and tobacco are
followed by orange zest, cured meat and spice.

K Cattle King Syrah                                          1965:-
Vinet har stor do� och bred palett av mörk frukt. Här
finns toner av björnbär, blåbär och viol. Mineralitet, järn
och kryddighet, chark och animalistiska drag. Ett
komplext uttryck med lång slank smak.
Full bodied and in your face - dark fruits, minerals, spiciness,
charcuteries and leather gives it a complex and elegant finish.

K Roma                                                              1600:-
Vinet har en imponerande struktur och finish, helt perfekt
så gi�er sig både cab och syrah och uppvisar björnbär,
svarta oliver och charkuterier, med snygg avslutning av
nymalen svartpeppar.
Flavours of blackberries, black olives, cracked black pepper and
charcuteries combine into an elegant mix.

CS - Jack’s Cabernet Sauvignon                       1225:-
I vinet finns toner av mörka bär, plommon, konserverad
frukt, kryddor, svarta oliver samt drag av kola och choklad
i ett härligt fullmatat uttryck. Tanninerna är mjuka och
känslan är sammetslen, e�ersmaken är lång och behaglig.
Notes of plums, canned fruit, spice, black olives, caramel and
chocolate. Smooth tannins with a long a�ertaste.

ME - Super substance Stoneridge Merlot       1425:-
Härlig do� av både röda och svarta vinbär. Här finns drag
av te och salta toner av chark. Vinet har en härlig kropp
med fin struktur och syra. Lite rökiga toner och smak av
svarta vinbär, plommon, lakrits och örter. Ett komplext vin
med silkiga stanniner. Mums !
Black- and red currant, slight smokiness, licorice and herbs gives
the wines a nice structure with silky tannins.

Birichino St George Zinfandel                           745:-
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.



Argentina
Mendel Malbec                                                   745:-
Do�en är komplex, elegant och intensiv med aningen
blommiga toner och röda bär, såsom hallon, jordgubbar
och röda vinbär. Det finns även en hel del toner av
apelsinskal, lakrits och vanilj. Smaken är härlig av
plommon, körsbär, pomerans och vanilj. Tanninerna
bidrar till en fin komplexitet som är en av anledningarna
till att det är ett strålande matvin.
Complex, elegant and intense scent. Pleasant taste of plums,
cherries, Seville orange and vanilla.

Sydafrika
Leopard's Leap Culinaria Grand vin                575:-
Do� av svarta vinbär, körsbär och mörk frukt. Karaktären
domineras av Merlot med toner av kaffebönor och
karamell.
The character is dominated by Merlot with notes of coffee beans
and caramel.

Wolf & Woman Pinotage                                   720:-
Vinet har en färgton som går i purpur och aromatiska drag
av mörka körsbär, hallon, röda vinbär, torkade örter och
kryddor. Ett läskande, sa�igt och drickvänligt vin med fin
balanserad syra, bra struktur, koncentrerad frukt och ett
mineral drivet avslut.
A juicy and drinkable wine with nice balanced acid,
concentrated fruit and mineral driven closure.

Australien
Gemtree Wines Bloodstone Shiraz                    560:-
Generös do� med inslag av björnbär, mörka körsbär, vanilj
och nymalen svartpeppar. Mycket fruktig smak med mjuka
tanniner och lång e�ersmak av mocca och lakrits.
Generous scent with hints of blackberries and vanilla. A lot of
fruit with so� tannins and lasting taste of mocca and licorice.

Fraser Gallop Parterre Cabernet Sauvignon     600:-
Vinet har en djup rubinröd färgton. I do� och smak finns
mörka blå drag av björnbär, mullbär och svarta vinbär,
choklad och kryddnejlika samt viss jordighet. Ett
medelfylligt vin med fin komplexitet, ett stort mått av
silkiga tanniner och ett långt smakrikt avslut.
Deep rubyred colour with scent and taste of blackberries,
mulberries and black currant, and some earthiness. Silky tannins
with lasting and tastefull closure.

Spanien
Marques de Murriesta Reserva Rioja                860:-
Tonerna i vinet går åt mogen röd och mörk frukt, björnbär,
rosmarin, timjan och lakrits. Avslutningen är elegant med
bra syra och sammetslena tanniner.
Balanced and mature taste with a spicy barrel character and
hints of dill, dried fruit, cinnamon, tobacco, plums and dark
chocolate.

Tyskland
Buntsandstein Spätburgunder                          685:-
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.



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.

Mélanie 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 syra dom balanserar det hela i riktig längd i
e�ersmaken.

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

Graham's Six Grape Red Port                          22:-/cl
Nyanserat, fruktigt och fylligt med karaktär av plommon,
mörka bär, fikon, lakrits och kryddiga toner av örter. Lätt
sötma, frisk syra och balanserad strävhet.

Recioto della Valpolicella Classico                  22:-/cl
Vinet har en vacker granatröd färg, intensiv men finstämd
do� av viol, vilda rosor och vanilj. Smaken är stor, härligt
söt och mjuk samtidigt som den har friskhet av färska
körsbär.

Pedro Ximénez                                                  22:-/cl
Svart I färgen, näsan slås direkt av russin, honung,
mandelmassa, körsbär och bivax. Friska svarta bär, gyllene
färsk honung med russin, lite tjära, lakrits och
förvånansvärt hög syra

Kaffe

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


