Whisky
Famous Grouse

20:-/cl

Maltig smak med inslag av fat, örter, honung
och vanilj. Ton av rök.

Jameson

20:-/cl

Fruktig smak med inslag av fat, apelsinmarmelad, vanilj,
gula päron och honung.

Scapa 16yo

28:-/cl

Balanserad, något rökig smak med toner av bakade
äpplen, söt ingefära, kanel och kryddnejlika.

Isle of Jura 10yo

Fördrinkar

Isle of Jura 16yo
Blood Orange Cosmopolitan

104:-

Komplex, maltig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av
torkad frukt, knäck, choklad, halm, pomerans, örter och vanilj.

104:-

Talisker 10yo

Blodappelsins Cointreau, Absolut Vodka, limejuice, tranbärsjuice.

Dry martini
Citadelle gin de France, Noilly Prat, citronskal.

Aviation

24:-/cl

104:Lagavulin 16yo

Aperol Spitz

135:-

Komplex, maltig, påtagligt rökig smak med fatkaraktär, inslag
av pomerans, choklad, nötter, apelsin, jod, tjära och smörkola.

104:-

Highland Park 12yo

Prosecco, Apersol, Vichyvatte, Apelsinzest

Havana club 3 años, limejuice, sockerlag.

Nyanserad, maltig, rökig smak med fatkaraktär, inslag
av valnötter, ljunghonung, torkad frukt, jod, örter och vanilj.

Gin and Tonic

Highland Park 18yo

Se sida 11 för vårat utbud av gin och tonics.

30:-/cl

Smakrik, påtagligt rökig whisky med fatkaraktär, inslag av tjärpastill,
apelsinmarmelad, ljunghonung, mörk choklad och jod.

Hernö gin, maraschino likör, parfait amore, citronjuice, sockerlag.

Classic Daquiri

22:-/cl

Stor, nyanserad, maltig doft med fatkaraktär, inslag av citrus, honung
och halm. Komplex, smakrik whisky med fatkaraktär, inslag av torkad
frukt, nötter, citrus, jod och vanilj.

35:-/cl

25:-/cl

46:-/cl

Nyanserad, något rökig smak med tydlig fatkaraktär, inslag
av torkad ananas, apelsin, vanilj, nötter, kakao och honung.

Highland Park Dark Origin

39:-/cl

Välbalancerad lätt rökighet till en början följt av maraschino
bär, rostade hasselnötter, äpplen och mörk choklad.

Bowmore 12yo

25:-/cl

Balanserad, tydligt rökig smak med fatkaraktär, inslag av ljunghonung,
torkade aprikoser, jod, pomerans, vaniljfudge och tjära.

Bowmore 15yo Darkest

28:-/cl

Komplex smak med tydlig fatkaraktär och rökighet, inslag av torkad
frukt, mörk choklad, tjära, pomerans, vanilj och hasselnötter.

Macallan 12yo Fine Oak

25:-/cl

Nyanserad smak med tydlig fatkaraktär, inslag av röda äpplen,
halm, honung, valnötter, kryddor, apelsin och vanilj.

The Balvenie DoubleWood

27:-/cl

Nyanserad, fruktig smak med tydlig fatkaraktär, inslag av
torkade aprikoser, honung, kanel, apelsin och vanilj.

Likör
Xanté

20:-/cl

Fruktig, söt smak med tydlig karaktär av päron och cognac

Disaronno Amaretto

18:-/cl

Mycket söt smak med tydlig karaktär av mandel, inslag av nötter och örter.

Cointreau

20:-/cl

Söt smak med påtaglig karaktär av apelsin och citrusskal.

Kahlúa

18:-/cl

Mycket söt, simmig smak med tydlig karaktär av kaffe, inslag av
smörkola, lakrits och vanilj.

Baileys
Gräddig, mycket söt smak med inslag av gräddkola, vanilj, mjölkchoklad
och aprikos. Ton av whiskey.

18:-/cl

Gin
Beefeater

20:-/cl

Kryddig smak med inslag av enbär, korianderfrö och citron.
(Rekommenderas tillsammans med Fever Tree Premium Indian Tonic).

Bombay Sapphire

23:-/cl

Nyanserad, kryddig smak med inslag av citrusskal, enbär, angelicarot,
korianderfrön och kanel.
(Rekommenderas tillsammans med Fever Tree Premium Indian Tonic).

Tanqueray

23:-/cl

Kryddig smak med karaktär av enbär, inslag av koriander, citronskal och örter.
(Rekommenderas tillsammans med Fever Tree Mediterranian Tonic).

Hernö Swedish Handcrafted Organic Gin

25:-/cl

Kryddig smak med liten sötma, inslag av enbär, citrus och örter.
(Rekommenderas tillsammans med Fever Tree Premium Indian Tonic).

Hernö Old Tom Gin

27:-/cl

Kryddig smak med inslag av enbär, pomerans, koriander, svartpeppar,
älggräs och vanilj.

Hendrick’s

Fördrinkar……………………….…sida 1
Champagne…………………….....sida 2
Viner på glas……………………...sida 3

25:-/cl

Komplex, harmonisk smak med inslag av enbär, rosor,
koriander och apelsinskal.
(Rekommenderas tillsammans med Fever Tree Premium Indian Tonic).

Halva flaskor………………….......sida 3
Vita viner……………………....…..sida 4
Rosé viner………..………….…....sida 4

Tonic

Röda viner………………….…....sida 5-6
Fever Tree Sicilian Lemonade

30:-

Sicilian Lemonade har en frisk och pigg arom från färskpressade citroner.
Den mjukt kolsyrade smaken domineras av frisk citron tillsammans med
en väl avvägd sötma.

Fever Tree Premium Indian Tonic

Cider…………………………....….sida 8
30:-

Ren, frisk och aromatisk doft med inslag av citrus. Den är subtil, finbubblig och
mjuk i smaken med inslag av citrus och fruktighet, väl balanserad av beskan
från det naturliga kininet. Ren finish.

Fever Tree Mediterranian Tonic

Mediterranean Tonic har en subtil arom av timjan, med färsk citrus och
inslag av rosmarin. Den finbubbliga texturen förhöjer den runda, eleganta
smaken av örter och citrus, mjukt balanserad av naturligt kinin.

Fever Tree Sicilian Lemon Tonic

Sicilian Lemon Tonic har en stor doft av färsk citron. Den friskt bubbliga
smaken är mjuk med subtila toner av citron, vackert balanserad av det
naturliga kininet till en frisk krispighet. Mycket ren och nyanserad finish.

Öl…………………….…………......sida 7

Alkoholfritt………………………..sida 8
Cognac……………..…….……..…sida 9

30:-

Calvados……………………….….sida 9
Armagnac………………………….sida 9

30:-

Rom…………………………..........sida 9
Grappa……………………..………sida 9
Whisky……………..…….………...sida 10
Gin & Tonic………………………..sida 11

Mousserande på glas (10cl)
Champagne
Pommery Brut Royal

155:-

Torr Champagne med en medelstor, fruktig doft med ton av grape och äpple.
Medelfyllig, frisk, lätt brödig smak med ton av grape och äpple.

Mousserande
Bolla Prosecco Spumante DOC Extra Dry

85:-

Vinet är ljust i färgen med små bubblor. Aromerna går åt kandiderad 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.

Patriarche Crémant de Bourgogne Brut Rosé

Mousserande
85:-

Den har torr, bärig smak med inslag av smultron, röda vinbär och örter.
En stram crémant med friska och små bubblor

365:-

Vinet är ljust i färgen med små bubblor. Aromerna går åt kandiderad 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.

Viner på glas (18cl)

Patriarche Crémant de Bourgogne Brut Rosé 365:Den har torr, bärig smak med inslag av smultron, röda vinbär och örter.
En stram crémant med friska och små bubblor

Vita
Paul Mas Valmont Blanc

Bolla Prosecco Spumante DOC Extra Dry

100:-

En frisk och fräsch doft av citrus, vita blommor och tropisk frukt.
Smaken är fruktig, ändå torr med inslag av citrus, tropisk frukt och en
relativt lång eftersmak.

Le Mont Sancerre

155:-

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.

Johannishof Weingut Riesling.

Mora Bryggeri Cider Blåbär 33cl
165:-

67:-

Bärig, söt smak med inslag av blåbär och vanilj.

Mora Bryggeri Golden Grape 33cl

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

Lancewood Sauvignon Blanc

Cider

67:-

Fruktig, söt smak med inslag av grapefrukt och lavendel.

100:-

Aromerna går åt krusbär, svarta vinbärsblad och lime. Paletten är
klassisk i sin stil med inslag av passionsfrukt, lime och krusbär. På slutet
kommer det även fram toner av nässlor, lättare toner av gräs och fläder

Leth Grüner Veltliner Familien Reserve

110:-

Doften är mycket fruktig och kryddig med inslag av vitpeppar och grape.
Smaken är kryddig, koncentrerat fruktig, smakrik med bra längd,
mineralitet och typisk grüner veltliner-karaktär som avslutas av en
lång fet eftersmak

Röda
Saint Cosme Côtes-du-Rhône Rouge

100:-

Kryddig doft med inslag av svartpeppar, kryddor och plommon.
Smaken är mycket koncentrerad med inslag av svartpeppar, björnbär,
blåbär, plommon och kryddor. Eftersmaken är lång och kraftig.

Marqués de Cáceres Excellens Cuvée Especial

130:-

Intensiv bouquet med toner av björnbär, hallon och jordgubbar.
Det finns även ljuvliga smaker av kryddor och tanninerna är mogna i stilen,
vilket ger vinet en liten extra lyxig känsla

Quara Malbec

150:-

Vinet har en klar mörk rubinröd färg. Stor fruktig doft med inslag av
viol och plommon och rostade toner. Smakrikt, kraftfullt, fylligt vin
med bra koncentration och balans med inslag av fat. Lång god eftersmak

Les Grandes Serres La Cour des Papes

190:-

Smaken är kryddig, fruktig med inslag av fat, plommon, körsbär, peppar,
choklad, lagerblad och kanel med balanserad avslutning och mjuka tanniner.

Bolla Le Poiane 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.

Rose
Côte Mas Rosé
Aromerna går åt hallon, smultron och röda vinbär. Smaken är ren i stilen med
smultron, jordgubbar, citrus och örter. Avslutningen är lång och flörtig med den
djupa frukten och balanserad syra

100:-

Alkoholfritt
Coca-Cola Zero
Rio Cola
Spanja
Fruktus
Hallonsoda

25:32:32:32:32:-

Mora Bryggeri Vichyvatten
Mora Bryggeri Citrusvatten
Mora Bryggeri Lingonvatten

32:32:32:-

Apelsinjuice
Mjölk

25:25:-

Nils Oscar Pale Ale
Brewdog Nanny State
Magners Irish Cider

50:55:46:-

Cognac
Martell V.S

22:-/cl

Bestämd men harmonisk och välbalanserad. Fruktiga aromer dominerar
och avslutas med ton av ek.

Renault Carte Noire Extra

35:-/cl

Komplex smak med tydlig fatkaraktär, inslag av aprikos,
apelsin, nötter, chokladtryffel, örter, vanilj och marsipan.

Martell XO

79:-/cl

Champagne

Först rund och fruktig på tungan, sedan kommer finessen och
styrkan från Grand Champagne eau-de-vie. En lång och silkesmjuk
antydan som lämnar en känsla av elegans och balans i munnen.

Remy Martin VSOP

26:-/cl

Smaken är mjuk med en bärig sötma, toner av mandel, honung och
en lång balanserad eftersmak med mogna, bittersöta frukter och en
försvinnande finstämd ekighet i avslutningen.

Remy Martin XO

71:-/cl

Smaken bärs av mogna frukter, plommon, päron, rabarber,
krusbär och en varm omfamnande ek. Eftersmaken är mycket
lång och har en stilla försvinnande apelsinton.

Pommery
Pommery Brut Royal

1095:-

Torr Champagne med en medelstor, fruktig doft med ton av grape och äpple.
Medelfyllig, frisk, lätt brödig smak med ton av grape och äpple.

Taittinger
Calvados
Busnell VSOP

18:-/cl

Smak av mogna äpplen, vanilj och viss fatkaraktär.

Lecompte multi vintage 1988-89-90

150:-/cl

Utmärkt blandad och balanserad, detta kombinerar fruktiga toner
av äpplen och russin med kryddig kanel, muskotnöt och vanilj.

130:-/cl

Rik och elegant doft av apelsinblommor, mogna plommon
och kanel. Munnen öppnar de fantastiska parfymerna av kanderad
frukt med en härlig lång eftersmak av rostade mandlar och ekfat.

Rom
Ron Zacapa Centenario 23

24:-/cl
25:-/cl

Plantation La Réunion 12 YO

Cuvèe Sir Winston Churchill 2004

28:-/cl

40:-/cl

41:-/cl
27:-/cl

Smaken är kraftfull men läckert mjuk med fatkaraktär och kryddor
tillsammans med smaker av mjölkchoklad, hasselnöt och bakade äpplen.

25:-/cl

Generös och fruktig smak med toner av päron och
banan, halm samt lätt aromatiska inslag.

Sarpa Oro di Poli

29:-/cl

Torr, aromatisk och eldig smak med inslag av
russin, halm, banan, päron samt fattoner.

Poli Barrique
Fyllig och kraftfull smak med inslag av halm,
torkad frukt, ceder, vanilj, lakrits och granbarr.

Cristal Brut 2007

2815:-

Moët & Chandon
Dom Pérignon 2006

37:-/cl

2450:-

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

Dom Pérignon 2004

Grappa
Sarpa di Poli

2450:-

Komplex, något utvecklad doft med inslag av rostat bröd, gula äpplen,
nougat, valnötter och apelsin. Torr, mycket frisk, komplex, elegant, något
utvecklad smak med inslag av gula äpplen, mineral, nötter och rostat bröd

Den intensiva doften finner man nyanser av honung, kokos, lätt
rostade hasselnötter och kanderade citrusfrukter

Kraftig och komplex smak av karamelliserade körsbär, sötkryddig ”punch”,
röda bär, plommon, kokos, choklad och apelsinkrokant.

Plantation Belize XO

2550:-

Torrt, mycket friskt, komplext, smakrikt, något utvecklat vin med
inslag av mineral, gula plommon, nötter och rostat bröd.

Louis Roederer

Rik och torr smak som börjar med crème brûlée, muskot, kokosnöt och vanilj.
Detta övergår i kryddigare toner som svartpeppar som övergår i toner av
grönt te. Eftersmaken är lång av karamell och vanilj.

Plantation La Réunion 15 YO

Pol Roger

34:-/cl

Komplex, kryddig smak med tydlig fatkaraktär och sötma,
inslag av apelsinskal, mandelmassa, arrak, kokos och vanilj.

2225:-

Den balanserade smaken med sötma och syrlighet visar på ett
vågat angrepp som sedan har utvecklats till en underbart ihållande
friskhet och mineral avslutning. Honungstoner kompletteras av en
fräsch arom av mandel, vit persika och päron, som omfamnas av
noter från kanderade citronskal.

Cuvèe Sir Winston Churchill 1999

Smaken har en antydan av torkade plommon och söta
rundade ekfat och sammanflätade nyanser av fudge.

Plantation XO

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

29:-/cl

Komplex, balanserad smak med fat-karaktär, inslag av
torkade fikon, russin, mörk choklad, vanilj och nötter

Angostura 1787

Comtes de Champagne Brut 2004

Belle Epoque Brut 2008

Balanserad, kryddig smak med tydlig fatkaraktär och liten
sötma, inslag av mango, marsipan, kanel, vanilj och arrak.

Angostura 1824

1155:-

Perrier Jouët

Smakrik med fatkaraktär, inslag av arrak, mörk
choklad, kryddor och vanilj.

Angostura 1919

Preludé Grand Cru Brut

28:-/cl

Smakrik, nyanserad rom med fatkaraktär och liten sötma,
inslag av torkad frukt, lönnsirap, nötter och örter.

Angostura 7 años

1125:-

Djup gyllene färg med fina bubblor. Intensiv, fruktmättad bouquet
med persikor, aprikossylt med subtila inslag av rostad briche och vanilj.

Ljust gul färg. Finstämt fruktig och aromatisk doft. Tydligt
blommigt inslag i kombination med mineraler och lite rostade toner.
Medelfylligt och mycket frisk smak.

Armagnac
Château de Larée 1946

Les Folies de la Marquetterie Brut

Torr, komplex, mycket frisk smak med inslag av gröna äpplen,
rostat bröd, mineral, vit choklad, valnötter och grapefrukt.

2595:-

Röda viner

Frankrike
Au Pied du Mont Chauve
Bourgogne Pinot Noir 2014

Spanien
780:-

Vinet är ungdomlig i stilen, elegant med bäriga toner av hallon, jordgubbar,
mörka körsbär och kryddor som avslutas av mjuka tanniner, diskreta
inslag av faten och fin mineralitet

Les Grandes Serres Chateau-Neuf-du-Pape
La Cour des Papes 2015

750:Hacienda El Ternero
395:-

Kryddig doft med inslag av svartpeppar, kryddor och plommon.
Smaken är mycket koncentrerad med inslag av svartpeppar, björnbär,
blåbär, plommon och kryddor. Eftersmaken är lång och kraftig.

Chateau de Francs 2014

515:-

Intensiv bouquet med toner av björnbär, hallon och jordgubbar.
Det finns även ljuvliga smaker av kryddor och tanninerna är mogna i stilen,
vilket ger vinet en liten extra lyxig känsla

Smaken är kryddig, fruktig med inslag av fat, plommon, körsbär, peppar,
choklad, lagerblad och kanel med balanserad avslutning och mjuka tanniner.

Saint Cosme Côtes-du-Rhône Rouge 2016

Marqués de Cáceres Excellens
Cuvée Especial 2014

460:-

Fylligt och smakrikt vin med mörka körsbär, svarta vinbär, röda vinbär
och fat. Vinet uppvisar tydliga sträva tanniner och den höga alkoholhalten
ger en lång eftersmak. Vinet har en lång, elegant och balanserad eftersmak

2011

690:-

Klar och djup mörkröd färg. Nyanserad, stor, något utvecklad, kryddig doft med
toner av mörka bär såsom björnbär och blåbär, kryddor, vanilj och mörk chokad.
Smaken är intensiv och balanserat fruktig och kryddig med liten örtighet samt
inslag av mörka bär såsom björnbär, mullbär och blåbär och toner av fat.

Sydafrika
Southern Right Pinotage 2016

725:-

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

Italien
Fattoria dei Barbi Brunello di Montalcino 2013

1300:-

Ett elegant vin med bra struktur med lättare citrustoner, kandaliserad frukt,
röda bär, plommon och körsbär.
Vinet uppvisar ett långt komplext avslut med bra tanninstruktur

Allegrini La Poja Corvina 2010

1125:-

Hamilton Russel Vinyards Piont Noir 2016

Fruktigt vin med inslag av körsbär, plommon, mörk choklad och kaffe.

USA

Allegrini Amarone Della Valpolicella Classico 2010
1125:-

Fay Cabernet Sauvignon 2013

Fräscht, med den typiska, lite russinsöta amaronedoften
med mörk frukt, blommor, nötter och viol.

Vigna de Fontalle Chianti Classico Riserva 2013

570:-

Bolla Le Poiane Ripasso 2013

420:-

835:-

Tonerna går åt mörka körsbär, plommon, russin, mörk choklad och
kryddor. Smakerna är långa och djupa med ett långt avslut av balanserade
tanniner och den mörka frukten.

Mauro Veglio Barolo DOCG 2013
Vinet känns intensivt och harmoniskt med röda vinbär, körsbär,
röda plommon, tranbär och hallon. Avslutningen ger viss blommiga
toner, läder och kryddor

835:-

Vinet uttrycker rikedom på hallon och plommonaromer blandad
med vitpeppar och ceder. Röda hallon blandat med jordgubbar och
kryddor, med en stor finish, vilket skapar ett elegant, balanserat vin
med mjuka tanniner

Rodney Strong Vinyards
Cabernet Sauvignon 2015

600 :-

Smaken på vinet är djup från mörka körsbär och blåsvarta plommon med
mjuka tanniner som ger en läckert kryddig avslutning.

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.

Bolla Le Poiane Amarone Classico 2013

1795:-

Smakrikt med toner av körsbär, blåbär, vanilj och viss kryddighet.
Mogna tanniner och välbalanserad syra med lång avslutning.

Foppiano Vinyards Estate Zinfandel 2014

Vinet uppvisar eleganta toner av körsbär, svarta vinbär, hallon, cassis,
vanilj och russin. Avslutningen är lätt rökig med kryddor och vinet är
ytterst balanserat när det kommer till tanninerna

1405:-

Stor komplex doft lätt parfymerad blommighet samt inslag av smultron,
jordgubbar, sandelträ och elegant ekfatston. Medelfyllig, smakrik och
komplex samt inslag av jordgubbar, fin ekfatston med liten kryddighet,
ungdomlig frukt och mjuka tanniner.

Argentina
Quara Malbec 2016

1250:-

Vinet har en klar mörk rubinröd färg. Stor fruktig doft med inslag av
viol och plommon och rostade toner. Smakrikt, kraftfullt, fylligt vin
med bra koncentration och balans med inslag av fat. Lång god eftersmak

595:-

Fatöl
Oppigårds Amarillo

78:-

Färgen är kopparfärgad. Beskan är ganska hög men karaktäristiskt för
öltypen som är en amerikansk pale ale

Oppigårds Dalalager

72:-

En öl med balanserad beska och humlearom, samt en viss
knäckighet av karamellmalten.

Oppigårds Golden Ale

74:-

Golden Ale karktäriseras av en ren maltsmak och medelstor kropp
med medelstor beska och utpräglad humlearom från
East Kent Goldings och Cascade.

Le Mont Sancerre 2017

62:-

Maltig smak med tydlig beska, inslag av knäckebröd,
apelsinskal, blommor och nyslaget hö.

Mora Bryggeri Guld Pilsner 5,0% 33cl

62:-

Maltig smak med inslag av knäckebröd,
honung och mandarin.

62:-

Rodney Strong Chalk Hill Chardonnay 2015

62:-

Maltig smak med inslag av ljust bröd, honung,
persika, citrus och örter.

Oppigårds New Sweden IPA

72:-

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

Oppigårds Thurbo Double IPA

78:-

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

Sitting Bulldog IPA 33cl

58:-

Fruktig, knäckig, medelstor beska och en ton av humle.

Veteöl
Dala Bryggeri Weisse 50cl

82:-

85:-

Smakrikt, elegant öl med bra beska. Inslag av honung, äpplen
och gröna örter. Lång eftersmak med bra beska och frisk citruston.

Stout
Dala Bryggeri Stout 33cl

66:-

Rostad, maltig smak med inslag av choklad, kaffe, russin, tobak och kavring.

Oppigårds Thurbo Stout

74:-

Ölet är bryggt med bland annat havregryn och rökmalt. Rökmalten som smak slår
dock inte igenom utan ger ölet bara lite mer komplexitet

Wisby Stout 33cl

59:-

Utpräglad karaktär av mörkrostad malt med inslag av
choklad och något rökiga toner samt en lång efterbeska.

Walhöll
Walhöll Valkyria

75:-

Hon har en angenäm beska med smak av choklad och torkad frukt.
Doften är blommig med inslag av peppar och örter.

Walhöll Erik Röde

80:-

Erik Röde är en angenäm Red Ale och har en liten beska med
lätt bärighet och friska inslag av humle

Walhöll Birka Tranjuter
Birka Tranjuter är en Sour Ale smaksatt med tranbär och björkblad

Nya Zeeland
395:-

Aromerna går åt krusbär, svarta vinbärsblad och lime. Paletten är
klassisk i sin stil med inslag av passionsfrukt, lime och krusbär. På slutet
kommer det även fram toner av nässlor, lättare toner av gräs och fläder

Rose

Belgisk
Duvel 33cl

425:-

Doften är mycket fruktig och kryddig med inslag av vitpeppar och grape.
Smaken är kryddig, koncentrerat fruktig, smakrik med bra längd,
mineralitet och typisk grüner veltliner-karaktär som avslutas av en
lång fet eftersmak

Lancewood Sauvignon Blanc 2017

Kryddig smak med inslag av ljust bröd och banan.

660:-

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

Leth Grüner Veltliner Familien Reserve 2017

72:-

Newcastle Brown Ale 33cl

Johannishof Weingut Riesling 2016

69:-

En maltfyllig kropp och en välkomponerad humlebeska
samt en lång bärig eftersmak.

580:-

Tyskland

Österrike

En maltfyllig kropp med balanserad humlebeska som
lyfts upp av en honungssöt ton samt lång fruktig eftersmak.

Shogun Bulldog JIPA 33cl

395:-

Vinet är fylligt och elegant i stilen med frisk syra och en härligt krämig
textur med toner av citrusfrukter, mogna äpplen och mineral. Avslutet är
långt och komplext. Faten är extremt välintegrerade och bidrar med lätt
rostade toner samt en viss kryddighet

62:-

En markerad beska och fyllighet med honungssöta
toner samt lång fruktig eftersmak.

Brutal Bulldog DIPA 33cl

Paul Mas Valmont Blanc

USA

Maltig smak med inslag av knäckebröd, apelsin,
citrusskal, honung och örter.

Mora Bryggeri Kölner Bier 33cl

760:-

Frisk och klassisk med bra syror, tydlig mineralitet, citrustoner
och en liten krämig känsla.

74:-

Smak av exotiska frukter, som grapefrukt,
ananas och persika med en tydlig beska.

Mora Bryggeri Amber Ale 33cl

Chablis Premier Cru Fourchaume 2013

En frisk och fräsch doft av citrus, vita blommor och tropisk frukt.
Smaken är fruktig, ändå torr med inslag av citrus, tropisk frukt och en
relativt lång eftersmak.

Ale
Dala Bryggeri IPA 33cl

620:-

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.

Ljus Lager
Dala Bryggeri Ljus Lager 33cl

Vita viner:
Frankrike

80:-

Côte Mas Rosé
Aromerna går åt hallon, smultron och röda vinbär. Smaken är ren i stilen med
smultron, jordgubbar, citrus och örter. Avslutningen är lång och flörtig med den
djupa frukten och balanserad syra

395:-

