FÖRDRINKAR
Dry Martini 60 kr
Gin, martini dry
White Lady 60 kr
gin, cointreau & citron
Cosmopolitan 60 kr
Vodka, cointreau & tranbärsjuice
Margarita 60 kr
cointreau & tequila
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VIN
vittvin
Herceg, Grasevina, Kroatien gl 65:- 1/2 fl 126:- fl 250:Welschriesling 100%Vinet har en markant gröngul nyans, som övergår till ljusgul med guldton
vid tilltagande ålder. Grasevina har en fruktig smak med inslag av gula plommon, citrus och
örter.
Musar Jeune White, Libanon 371:Doft av päron, aprikos, ananas och basilika samt lätt blommiga toner. Generös fruktighet med
krispig syra.
KWV Roodeberg White, Sydafrika 331:Stor, öppen, aromatisk doft av smörblommor och exotisk frukt som lime och mango, samt en
elegantton av rostad ek. Smaken är medelfyllig, lätt smörigmen med tydlig frukt av lime,
persika och melon. I den långa eftersmaken känns en lätt rostad ton och tydlig eldighet.
Herceg, Traminac, Kroatien 275:Gewurstraminer 100%Drottningens vin? Ett guldgult halvtorrt vin med stänk av rosa. Stor
uttalad typisk arom som påminner om vildrosor. Torr, parfyrmerad smak med sötma, med
smak av gula plommon, örter, mandlar och persika. Det många smakerna ger vinet ett brett
spektra av användningsområden.
Herceg, Rajnski Riesling, Kroatien 289:Weise Riesling 100% Vinet har en guldgrön färg med doft av persika och aprikos. Passar till
skaldjur, grillad fisk, pasta, vild fågel och grillat kött. Serveras väl kyld.
Stina Cuvee, Kroatien 369:Posip, Vugava, ChardonnayKlar gulaktig färg med spår av grön och guld. En rik doft fylld av
vanilj, kryddnejlikor, mycket mogna äpplen och färska citrusfrukter. Smaken är också väldigt
rik och krämig.Smaken är i början förföriska levande syror, full men inte för stark, uthållig, med
en smak som påminner om grapefrukt blandad med vaniljekryddor. På slutet av smaken
kommer en trevlig lite dos av bitterhet. Rikt vin med en fantastik balans mellan färskhet styrka och mellan riklighet - elegans.
Rosé Vin
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Puycheric Syrah Rose, Frankrike 230:Medelfylligt, bärigt och mjukt med tydlighallonkaraktär och frisk eftersmak.
Mousserande vin /champagne
Freixenet Carta Nevada 415:Mumm gordon rouge 815:röttvin
Herceg, Grasevina, Kroatien gl 65:- 1/2 fl 126:- fl 250:Welschriesling 100%Vinet har en markant gröngul nyans, som övergår till ljusgul med guldton
vid tilltagande ålder. Grasevina har en fruktig smak med inslag av gula plommon, citrus och
örter.
Musar Jeune White, Libanon 371:Doft av päron, aprikos, ananas och basilika samt lätt blommiga toner. Generös fruktighet med
krispig syra.
KWV Roodeberg White, Sydafrika 331:Stor, öppen, aromatisk doft av smörblommor och exotisk frukt som lime och mango, samt en
elegantton av rostad ek. Smaken är medelfyllig, lätt smörigmen med tydlig frukt av lime,
persika och melon. I den långa eftersmaken känns en lätt rostad ton och tydlig eldighet.
Herceg, Traminac, Kroatien 275:Gewurstraminer 100%Drottningens vin? Ett guldgult halvtorrt vin med stänk av rosa. Stor
uttalad typisk arom som påminner om vildrosor. Torr, parfyrmerad smak med sötma, med
smak av gula plommon, örter, mandlar och persika. Det många smakerna ger vinet ett brett
spektra av användningsområden.
Herceg, Rajnski Riesling, Kroatien 289:Weise Riesling 100% Vinet har en guldgrön färg med doft av persika och aprikos. Passar till
skaldjur, grillad fisk, pasta, vild fågel och grillat kött. Serveras väl kyld.
Stina Cuvee, Kroatien 369:Posip, Vugava, ChardonnayKlar gulaktig färg med spår av grön och guld. En rik doft fylld av
vanilj, kryddnejlikor, mycket mogna äpplen och färska citrusfrukter. Smaken är också väldigt
rik och krämig.Smaken är i början förföriska levande syror, full men inte för stark, uthållig, med
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en smak som påminner om grapefrukt blandad med vaniljekryddor. På slutet av smaken
kommer en trevlig lite dos av bitterhet. Rikt vin med en fantastik balans mellan färskhet styrka och mellan riklighet - elegans.

ATT DRICKA
dricka
Dricka
Liten stor
Cola,fanta,sprite,ramlösa 24:- 32:Lättöl 24:- 32:Vaten 10:stark öl
Öl
Liten Stor
Mellanöl 40kr 48kr
Fatöl (Heineken) 45kr 50kr
Flasköl 50cl
Mariestad 60:Heineken 60:Tuborg Guld 60:Lappinkulta 33cl 40:Guiness 33cl 40:Cider
Huset cider 33cl 40:Päron cider 33cl 40:-
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SPRIT
Whisky
Whisky per cl
Ballentines 15:The famous grouse 15:Soutthern comfort 15:Laphroaic (single malt) 20:Tullamoure dew 20:Red Label 20:Black Label 20:Green Label 35:Gold Label 55:Blue Label 85:Black Famous 20:sprit
Sprit per cl
Svensk brännvin 15:Apsolute citron 15:Herrgårds 15:OP andersson 15:Bäska droppar 15:Ålborg jibleum 15:Gammal dansk 15:Frenet braca 15:Jägarmeister 15:Skåne akvavit 15:Calvados 15:Grönstedts monopol 15:Cointreau 15:Drambuie 15:Baileys 15:Remy martin 20:Martel Gordon bleu 45:-
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KAFFEDRINK
kaffedrink
Kaffedrink 4cl 6cl
Jrish coffe 78:- 96:(telemore deu, kaffe & grädde)
Kaffe dom 78:- 96:(benedictine,kaffe & grädde)
Husets kaffe drink 78:- 96:(xante, baileys. Kaffe & grädde )
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