SPUMANTE - MOUSSERANDE VINER
Moscato Spumante 550 kr
Kvalitet moserande vin som är organisk, helt utan kemiskgödning och syntetiska produkter.
Moscato är av söta typen. Intensiv aromatisk med typisk doft av persika. Den går bra med
desserter.
Mousserande Prosecco Colvendra
Glas 90 kr
Flaska 450 kr
En blommig, förnimbar sälta och bra syrlighet. Perfekt som aperitif och till aptitretare. Lätta
rätter med mjukost, skaldjur, framför allt med lätta fiskrätter och räkor.
Cococciola Spumante Brut 425 kr
Färgen är blekt halmgul med blommiga dofter, citrusfrukter och lätta kryddor. Vinet har en
livlig syra, friskhet och fruktiga nyanser med delikat mandelfinish.
Passar som aperitif eller en starter och passar till skaldjur och stekta grönsaker.
Champagne BDC Grande Rèserve Brut NV 850 kr
Elegant och karaktärsfull champagne som har en nyanserad fruktig doft med inslag av nötter,
röda äpplen, mirabeller, citrus, rostat bröd.

VINO ROSATO - ROSÉ VIN
Rose Cerasuolo Dábruzzo
Glas 75 kr
Flaska 325 kr
Detta vin visar en levande körsbärsröd färg kombinerat med doften av röda frukter som hallon
och vinbär. Paletten är rund, fyllig, men en harmonisk och väl avvägd.
Rose Vallevo Costa del Trabocchi 325 kr
Smaken detta vin är rund och trevlig med en frisk syra. I doften hittas små röda frukter och
vilda blommor. Passar soppor, pastarätter, fisk, stekta skaldjur. Passar även bra med pizza.

VINO BIANCO - VITA VINER
Chardonnay Doc
Glas 110 kr
Flaska 520 kr
Med en djup halmgul färg, med en raffinerad och karakteristisk arom, har detta vin en distinkt
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smak med en ljus och trevlig ton av bittermandel i finalen.
Costa d Mulino Passerina
Glas 85 kr
Flaska 375 kr
Vinet har en intensiv halmgul färg. Doften avslöjar trevliga blommiga dofter med inslag av
persika. Smaken är frisk, balanserad med bra syra som renar gommen. Balansen mellan smak
och doft är lång och ihållande.
Pinot Bianco Doc
Glas 110 kr
Flaska 520 kr
Med en strågul färg har vinet en behaglig och karakteristisk arom med toner av äpple, persika
och aprikos. Fräsch och tilltalande i gommen.
Pinot Grigio Doc 485 kr
Med en strågul färg och arom med intensiva och tydlig smak av päron och Golden Deliciousäpple, jasmin och lilja från dalen, i gommen är det mjukt och välsmakande.
Die Tenute Delogu
Glas 110 kr
Flaska 540 kr
Färgen är halmgul med gröna reflektioner. Rik och intensiv, fruktig med tydligt inslag av gul
frukt. Smaken är väl avrundad, fräsch och elegant. Passar förrätter och fisk. Elegant som
apertif.
Pecorino Abruzzo Doc
Glas 85 kr
Flaska 375 kr
Denna Pecorino har en komplex doft av citrus, gul persika, inslag av halm och öl. Riklig smak,
den har bra kropp och struktur med en lång eftersmak. Pecorino kompletterar skaldjur, pasta
med lätta dressingar, stekt mat, fjäderfä. Förtjusande också som sällskapsvin.
Frentana Trebbiano D´abr Doc
Glas 69 kr
Flaska 295 kr
Blekt halmfärgat med inslag av lite grönt. Doftupplevelsen ger friska inslag av vita blommor,
citrus och gula plommon. Smaken är fräsch och krispig, Vinet är lätt att dricka. Servera som
aptitretare, matchar mycket väl förrätter av pasta med en lätt dressing.
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VINO ROSSO - RÖDA VINER
Ego Tenute Delogu
Glas 125 kr
Flaska 595 kr
En kanon vin som är vegansk, utan äggvita och kemikalier. Stor intensitet med längd, doft av
röd frukt och kryddor. Smaken är fin och komplex, intensiv och ihållande.
Amarone Valpolicella DOCG Classico 995 kr
En fantastik kraftfull och väl avvägd. Djup rubinröd färg. Hög alkoholhalt, med inslag av
Morello körsbär, plommon och kryddor. Komplex, varm och sammetslen i gommen.
Valpolicella Classico
Glas 120 kr
Flaska 575 kr
Ett ungt friskt vin med en enkel struktur och komplexa dofter. Rubinröd färg och en
sammetslen avrundat smak. Färska fruktiga dofter med starka inslag av söta och sura
körsbär.
Valpolicella Ripasso Superior 645 kr
Ett fylligt vin som är både livligt och elegant. En raffinerad struktur, intensiv rubinröd färg med
röd garant i högdagarna. Intensiva fruktiga dofter med kryddiga toner och inslag av vanilj.
Nebbiaia Rovero DOC
Glas 110 kr
Flaska 545 kr
Rubinröd färg. En fin, delikat och långvarig doft, med noter av smultron och hallon, Igommen,
trivsamt bitter, sammetslen, lätt, fyllig och rund samtidigt. Sandjorden ger detta vin elegans
och intensiv doft.
Pinot Nero Doc flaska 550 kr
Rubinröd färg med en distinkt arom av skogsfrukt och morel. ?Strukturerad och silkeslen i
gommen.
Lagrein Doc 485 kr
Med en rubinröd färg med djupa violetta nyanser och fruktiga noter som hallon, blåbär och
viol. I gommen är det varmt och torrt med mjuka och söta tanniner.
Panarda Riserva Montep D`abr DOC
Glas 115 kr
Flaska 550 kr
En livlig rubinröd färg med violetta höjdpunkter och en enorm mängd av dofter inklusive inslag
av kryddig trä och dofter av mogna röda bär och viol.
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Frentana Montep D´abr Doc
Glas 69 kr
Flaska 295 kr
Detta vin har en intensiv rubinröd färg med lila reflexer och en doftande nyans av violer och
svarta körsbär. Rikt, harmoniskt och fylligt för gommen, passar utmärkt med stekar, biffar,
lamm, charkvaror och ost.
Costa d Mulino Montep D´abr Doc
Glas 85 kr
Flaska 375 kr
Harmoniskt och fylligt för gommen , passar bra till stekar, biffar, charkvaror och ost.
Vermouth 69 kr
Rosso / Blanco 6cl

VINO DOLCE - DESSERTVINER /CL
Valpolicella Recioto 25 kr
Sött rött vin med djup rubinröd färg, med inslag av körsbär, hallon och choklad för en mjuk,
sammetslen smak.
Passito Frentana 20 kr
Klar ljus bränstensfärg. Komplex söt och fruktig doft med inslag av honung, aprikos, persika.
Fyllig nyanseras smak.

GRAPPA /CL
Tommasi Di Amarone 42 kr
Nebbiolo Da Barola 1990 Rovero 45 kr
Di Moscato Rovero 31 kr
Di Barbera Decanter Rovero 35 kr
Di Barbera 1999 Rovero 38 kr
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WHISKEY /CL
Deanston 18years Highland Single Malt Scotch 45 kr
Box Dalvve Batch Single Malt 39 kr

COGNAC & BRANDY /CL
Hine Rare VSOP 39 kr
BRANDY ROUVE’ 39 kr

BIRRA - ÖL
Birra Menabrea Bionda 1846 135 kr
4.8%
66cl
Birra Menabrea Bionda 1846 65 kr
4.8%
33cl
Birra Menabrea Ambrata 65 kr
5.0%
33cl

ÖL PÅ FAT
Basilicolager på fat 60 kr
40cl
Högakusten på fat 60 kr
40cl
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ÖL PÅ FLASKA
Fruit Lager Lemon 55 kr
5.0%
33cl
Fagerhult Blonde Lager.0% 33cl 55 kr
5.0%
33cl
Breznak 55 kr
5.1%
33 cl
Zeunerts Merke 65 kr
5.3%
50cl
Fagerhult Export 65 kr
5.3%
50cl
1857 Mellanöl 45 kr
4.2%
33cl
Merke Lättöl 35 kr
2.25%

CIDER
Naked Apple 56 kr
4.5%
33cl
Strawberry Lime 56 kr
4.5%
33cl
Pear Cider 56 kr
4.5%
33cl
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SODA / ALKOHOLFRIA DRYCKER
Äppelmust Dayton 65 kr
Äppelmust Rödluvan 65 kr
Alkoholfri öl 45 kr
Alkoholfritt vin rött/vitt 33 kr
Sanpellegrino, Aranciata Rossa, Limonata, Aranciata
S. Pellegrino mineralvatten 30 kr
Pepsi 27 kr
Pepsi Max 27 kr
Zingo 27 kr
7UP 27 kr
Duvfvemåla kolsyrat vatten / naturell 27 kr
Duvfvemåla kolsyrat vatten / citron 27 kr

KAFFE PÅ FÄRSKMALDA BÖNOR
Kaffe 24 kr
Espresso 24 kr
Te 24 kr
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