BUBBLOR

VITT VIN

Alexandre Bonnet 75cl
Champagne Grand Reserva Brut

800:
800: -

Land: Frankrike Druva
Druva:: Chardonnay och Pinot Noir
Land

415:415: -

Land:
Land Frankrike Druva:
Druva: Chardonnay och Pinot Noir
Ung och fruktig doft med inslag av vita blommor, citrus frukt och
gula päron. Frisk smak med brödighet och inslag av äpple.

Pata Negra Brut Cava

430:
30: - / 75:
75: -

Land: Spanien Druva
Druva:: Macabeo, Xarel-lo & Parellada
Land
Ungdomlig, fruktig doft med inslag av gröna äpplen, mineral och
grapefrukt. Ungdomlig, mycket frisk smak med inslag av gröna
äpplen, kex och grapefrukt. Passar till aperitif, asiatiskt, fisk &
skaldjur.

Romio Prosecco

480:
480: - / 116
1 16:
16: -

Land: Frankrike Druva
Druva:: Chardonnay
Land

Ung och fruktig doft med inslag av vita blommor, citrus frukt och
gula päron. Frisk smak med brödighet och inslag av äpple.

Alexandre Bonnet 37,
37 , 5cl
Champagne Grand Reserva Brut

Chablis William Févre

430:
30: - / 75:
75: -

Land: Italien Druva
Druva:: Glera
Land
Ungdomlig mycket fruktig doft av grönt äpple och lime. Frisk,
ungdomlig fruktig smak med toner av lime
och grönt äpple och med en elegant mousse.

Doft av äpplen, citrus, vit persika och mineral samt blommiga
undertoner. Frisk smak av citrus och gröna äpplen, samt inslag av
mineral. Passar till aperitif, fisk & skaldjur.

Da Luca Pinot Grigio

3 55: - / 87:
87 :-

Land: Italien Druva
Druva:: Pinot Grigio
Land
Ungdomlig, fruktig med inslag av päron, mogna äpplen och
nyanser av exotisk frukt och inslag av nötter. Torr, fyllig smak
med inslag av kryddighet i kombination med ekfat. Passar till
aperitif, fisk & skaldjur.

Douglas Green Fairtrade

389:
389: - / 94:
94: -

Land: Sydafrika Druva
Druva:: Sauvignon Blanc
Land
Frisk och fruktig doft av ananas, krusbär och grenadin. Torrt vin
med smak av tropiska frukter och ett krispigt avslut av citruszest.
Passar till aperitif, sushi, fisk och skaldjur & kyckling

Dr Pauly,
Pauly, Trocken

455:
55: - / 112
11 2: -

Land: Tyskland Druva
Druva:: Riesling
Land
Doft av citrus, gula äpplen och en tydlig mineralton. Vinet är
torrt med frisk fruktsyra och karaktär av lime, gulaäpplen och
persika samt aningen blommiga inslag. Ett ungt och elegant vin
med fin mineralton och lång finstämd eftersmak. Passar till
aperitif, asiatiskt, fisk & skaldjur.

Felino, Viña Cobos,

525:525: - / 127:127:-

Druva:: Chardonnay
Land: Argentina Druva
Fruktig doft med inslag av vanilj och ananas. Torrt, friskt vin med
balanserad fatkaraktär och inslag av vanilj, tropisk frukt och
citrus. Vinet har lagrats i 7 månader på franska ekfat. Passar till
fisk, skaldjur, fågel och fläsk

ROSÉ VIN
Anciens Temps

450:
450: - / 109:109: -

Land:
Land Frankrike Druva Cinsault
Ungdomlig, fruktig och bärig doft med toner
av smultron, hallon och rosor. Torr, frisk och fruktig med smak av
smultron, hallon och rosor.
Passar till aperitif, fisk & skaldjur.

Castelli di Jesi Classico DOC

480:
480: - /11
/1 1 5: -

Land: Italien Druva Sauvignon: Verdicchio
Land
Nyanserad, mycket frisk, aromatisk och ungdomlig doft med hög
intensitet och inslag av grapefrukt, guava, kiwi och nässlor. Torr,
mycket frisk, komplex smak med höga aromatiska inslag av
tropisk frukt, krusbär och lime. Passar till aperitif, fisk & skaldjur.

RÖTT VIN
Artesis Côtes du Rhône rouge 480:480: - / 117:
117: -

Pagus Bisano Ripasso IGT

Land: Frankrike Druva
Druva: Grenache, Syrah, Mourvèdre
Land

Land: Italien Druva: Corvina, Rondinella & Corvinone
Land

Mycket uttrycksfull med tydlig karaktär av milda kryddor (som
kanel), vilda örter som timjan, salvia, oregano, apelsinskal,
tobaksblad och mogna, blå plommon. Fyllig och tilltalande med
saftiga toner av katrinplommon, körsbär, björnbär och torkade
örter. Sval silkig fräschör och balanserad tanninstruktur. Läcker
avslutning med kryddig, röd frukt.

Medelstor kryddig och varm doft av mörka bär som slånbär,
björnbär och mörka körsbär. Med stor välbalanserad smak av
kryddor mörka körsbär försiktig fatkaraktär örter, mandel och
röda bär. Passar till vilt, nöt, fläsk & vällagrade hårdostar.

Surì Barbera d’Asti DOCG

455:455: - / 111:
111 :-

Land: Italien Druva
Druva: Barbera
Land
Generös, stor, direkt, doft av fruktiga, unga och väl mogna
barberadruvor. Medelstor, intensiv, fruktig och saftig smak av
röda körsbär, kombinerat med toner av mörk choklad i
eftersmaken. Passar till charkuterier och svamp, grillad fisk,
grillad eller ugnstekt kyckling och pasta med köttragu.

Da Luca

355:355: - / 87:87:-

Land: Italien Druva
Druva: Primitivo
Land
Ungdomlig, fruktig doft med tydlig bärighet och inslag av svarta
bär, örter och vanilj. Medelfyllig smak med tydlig fruktighet och
inslag av mörka bär, örter& vanilj. Passar till fläsk, nöt, vilt & ost.

Coto de Imaz Reserva Rioja

480:480: - / 117:
117: -

G iesen ”The Brothers”

Läcker doft av plommon, björnbär, stjärnanis, kanel och violtoner.
Mycket fruktig och maffig smak med inslag av körsbär, blåbär,
kryddor och en balanserad fatkaraktär.
Passar till lättare rätter av ljust kött eller fågel.

Plan de Dieu Les Grès Bleus
Bleu s

Fruktig doft med fatkaraktär, inslag av svarta vinbär, plommon,
viol och choklad. I detta galleri av aromer finner man ett mycket
elegant vin med en komplexitet i smakerna av röda mogna
frukter, svarta vinbär, Choklad och vanilj .Vinet är mycket
fruktigt och välbalanserat med en väl avrundad smak där eken
ifrån fat-lagringen tillför en viss sötma. Vinet har en lång ihärdig
eftersmak. . Passar till: fågel, fläsk & ost.

Indomita Duette
Land: Chile Druva
Druva: Cabernet Suavignon
Land

389:
389: - / 94:
94: -

Fruktig doft fylld med mörka bär såsom plommon och
svartvinbär och eleganta ek toner. Medelfyllig med druvtypisk
smak av viol, mörka bär och sammetslena tanniner med en lång
fruktig eftersmak. Passar till kryddat kött, fläsk, risotto & pasta.

Dancing Bull

440:
440: - / 107:
107: -

Land: USA Druva
Druva:: Zinfandel, Petit Syrah och Syrah
Land
Stor doft av mörka bär som björnbär, blåbär och
körsbär. Viss kryddighet av svartpeppar och en angenäm
vaniljton. Medelfyllig, fruktig elegant smak med härliga toner av
mörka bär. Passar till grillrätter och kraftigare pastarätter

455: - / 111
11 1 : -

Land: Frankrike Druva
Druva: Grenache, Syrah & Mourvèdre
Land

Kraftfull doft med inslag av mörk frukt, vanilj och kryddor.
Ganska fyllig, fortfarande ungdomligt kraftfull smak med inslag
av björnbär, plommon, vanilj och kryddor. Passar till eleganta vilt
rätter, vitlöksspäckad lammstek, klassisk entrecôte och
charkuterier

Land: Sydafrika Druva
Druva:: Merlot
Land

480:
480: - / 116:
116: -

Land: Nya Zeeland Druva
Druva:: Pinot Noir
Land

Land: Spanien Druva: Tempranillo
Land

Douglas Green Fairtrade

4 40:0: - / 106
1 06:
06: -

480:0: - / 117
1 17:
17: -

Mycket fruktig, nyanserad doft med rostad fatkaraktär, inslag av
svarta vinbär, viol, örter, kaffe, tobak och choklad. Mycket
fruktigt, smakrikt vin med rostad fatkaraktär, inslag av svarta
vinbär, plommon, örter, kaffe och choklad.
Passar till: fläsk, nöt, vilt & ost

CIDER
Briska Päron / Sweet Pear

64:64: -

På Österlen har frukt odlats i flera generationer. Vi har tagit
tillvara på kunskapen och hantverket hos Kiviks Musteri, lätt,
frisk smak av mogna päron med viss syra.

Briska Fläder / Sweet Elder Berry

64:
64: -

En tydlig smak av fläderblom med inslag av gröna äpplen. Frisk
och elegant med en aning syra

Briska JordbgubbJordbgubb - rabarber /
Strawberry - Elderflower

64:
64: -

Ekologisk äppelcider med smak av jordgubb & rabarber. Perfekt
kombination mellan den söta jordgubben och den syrliga
rabarbern.

Strongbow / Dry Apple

79:
79: -

Torr, fyllig smak av mustiga, mogna äpplen. En traditionell
brittisk cider.

F ATÖL
Sleepy Bulldog 40cl / 60cl
Gotlands Bryggeri

75:75: - / 104:104: -

Land: Sverige Typ: Pale Ale
Originalet! Lika populär idag som när den kom 2009! En ljus ale
packad med alla de sensoriska glädjeämnen man förväntar sig av
en Ale av engelskt snitt.

Heineken 40cl / 60cl

65:65: - / 84:84: -

Land: Nederländerna Typ: Ljus Lager
År 1873 skapades detta öl som skulle komma att bli världens
största och mest framgångsrika internationella öl varumärke. Än
idag bryggs Heineken enligt samma oförändrade recept.

FLASKA
Firestone PIVO

85:
85: -

En modern kalifornisk tolkning av den klassiska tyska pilsnern.
Pilsner och andra ljusa lageröl har länge varit synonymt med
storskaliga industriöl i USA, men detta ska ändras med öl som
denna. Pivo Pils är ett perfekt balanserat öl med blommiga
aromer, kryddiga örttoner och smaker av citrongräs och
bergamott som avslut.

85:
85: -

Land: Usa Typ: Session IPA
En ny typ av Session IPA som är bryggd och torrhumlad med de
senaste humletyperna från Tyskland, Nya Zealand och
Nordamerika. I glaset levererar Easy Jack en rejäl humlearom, en
perfekt balanserad malt och innan du vet ordet av har du tömt
ditt glas.

Mariestad
Mari estad Export 50cl
Land: Sverige Typ: Ljus Lager

73:-

Det karaktärsfulla, bärnstensfärgade ölet har uppskattats av stora
personligheter i alla tider.
Ölets unika smak kommer från en aningen bränd malt samt
humle av sorterna tyska Perle och Spalter Select.

Mariestads Continental

63:-

Land: Sverige Typ: Ljus Lager
En underjäst modern svensk lager, bryggd med gammalt genuint
hantverkskunnande.

Mariestads Old Ox 50cl

82:
82: -

Land: Sverige Typ: Bock
Maltig doft inslag av viss humleblommighet med citrus och
vinbärsblad. Det är en balanserad, kraftfull brygd med hög
maltighet och utsökt balans mellan beska och sötma.

Paulaner HefeHefe- Weissbier 50 cl

85:
85: -

Land: Tyskland Typ: Weissbier
Paulaner Hefe-Weissbier är ett gyllengult, o-filtrerat och överjäst
veteöl. Bryggs enligt tyska renhetslagarna från 1516. Paulaner
Hefe-Weissbier är marknadsledande Weissbier i Tyskland.

Daura Damm - Glutenfri

83:
83 : -

Land: Spanien Typ: Lager
Maltig smak med inslag av ljust bröd, citrus, honung och örter.
Serveras till husmanskost eller som sällskapsdryck

7 0: -

En frisk humleblommig doft med tydliga inslag av citrus och
grapefrukt. Smaken är humlearomatisk med en lätt balanserad
maltighet med en låg behaglig beska. Den tydliga humlearomen
härstammar från den exklusiva aromahumlen Citra, vilket ger sitt
uttryck i en aromatiskt citrus- och grapefruktaktig ton.

A Ship Full of IPA
Brutal Brewing Land: Sverige Typ: Ale

7 6: -

Kraftig humlearomatisk med inslag av grape, melon och citrus.
Maltig med en kraftig markerad humlebeska och angenäm
humlearom med inslag av grape, melon och citrus.

Starobrno

Land: Usa Typ: Craft Lager

Firestone Easy Jack

Tail of a Whale IPA
Brutal Brewing Land: Sverige Typ: Ale

63:
63: -

Land: Tjeckien Typ: Ljus Lager
Maltig doft med blommig humlearom.
Smak: Markerad beska med stor maltighet.

Newcastle Brown Ale

7 4: -

Land: Storbritannien Typ: Ale
Stor, fruktig doft med inslag av humle och knäck.
Fruktig, knäckig, medelstor beska och en ton av humle.

Brutal Bulldog Double IPA
7 9: Gotlands Bryggeri Land: Sverige Typ: DIPA
En riklig humlefruktig doft med inslag av krusbär, mango och
papaya. En maltfyllig kropp med balanserad humlebeska som lyfts
upp av en honungssöt ton samt lång fruktig eftersmak.

Shogun Bulldog IPA
Gotlands Bryggeri Land: Sverige Typ: IPA

85:
85: -

En tydlig humlefruktig doft med inslag av nyplockade åkerbär
och färska plommon. En maltfyllig kropp och en välkomponerad
humlebeska samt en lång bärig eftersmak.

Great White Wheat IPA
Gotlands Bryggeri Land: Sverige Typ: IPA

85:
85: -

En blommig doft, med både tydliga malttoner och mogna frukter
som aprikos, passionsfrukt samt citrus. En tydlig vetekaraktär
med rostade malttoner, mogna banan och persika. Tydlig
humlebeska och fyllighet, samt ett långt fruktigt avslut.

Wisby Stout
73:
73: Gotlands Bryggeri Land: Sverige Typ: Stout
Tydlig maltrostad ton med inslag av kaffe och rostade mandlar.
Utpräglad karaktär av mörkrostad malt med inslag av choklad och
något rökiga toner samt en lång efterbeska.

ALKOHOLFRITT
Miguel Torres Muscat

6 5 : - / 2 50 : -

Land: Spanien Druv
Druvaa Muscat
Land

Scandic sparkling water

Druvig, något blommig smak med inslag av päron,
citron och fläder.

Miguel Torres Syrah

65: - / 250
250: -

Land: Spanien Druva Muscat
Land
Bärig smak med inslag av fat, blåbär, hallon och vanilj.
Serveras vid 14-16°C till stekt fisk eller rätter av kött.

Billabong Sparkling

65:65:- / 280:
280: -

Land: Australien
Land
Fruktig smak med liten sötma, inslag av gröna äpplen, päron och
citrus.

Mariestad Alkoholfri
Alkoholfri

47:-

Land: Sverige Typ: Ljus Lager
Doften är kryddig och maltig med inslag av en friskt blommig
humlearom. En påtaglig maltig smak som balanseras upp med en
lätt markerad beska.

Easy Rider Akoholfri

47:-

Land: Sverige Typ: IPA
Bärnstensfärgat öl toppad av en molnvit skumkrona.
Utpräglad fruktig humledoft med inslag av citrus, fläderblomma,
litchi och passionsfrukt. Avrundad, lätt maltfyllig kropp som
kompenseras av en tydlig humlebeska samt en maltsöt och
humlefruktig eftersmak.

Briska Fläder Alkoholfri

Kullamust Äpple

4 9: -

Somrig doft av fläderblom, citrus och lite örtiga toner av krusbär.
Smak av Fläder med vaniljsötma, gröna äpplen och fräsch citron.

Coca Cola,
Cola, Coca Cola Zero,
Zero ,
Fanta & Sprite,
Sprite, Mjölk & Lättöl
Lättöl

4 5: 25:25: - / 45:45: 31:-

KAFFE
Kaffe

2 8: -

The

28:
28: -

