RÖTT VIN / RED WINE
Information
Alla priser är i svenska kronor och inkluderar moms
All prices are in SEK and include VAT
La Tourelle Du, Cavalier, Syrah, Frankrike
Husets Röda Vin Glas/Glass
flaska 285 kr
glas 69 kr
Doften är medelstor med inslag av blåbär, björnbär och lite kryddighet. Smaken är rund och
mjuk med mörka bär och inställsamma toner. Vinet har en medellång eftersmak.
The aroma is low to moderate intensity with hints of red apples, pineapple and a bit of
spiciness. The wine is dry with medium - light acid. Tastes of lime, pineapple and weak hints of
honey. The aftertaste is medium.
Casas del Toqui, Central Valley, Chile, Cabernet Sauvignon 295 kr
Smaken är ungdomlig och fruktig med inslag av svarta vinbär och med balanserade tanniner.
The taste is youthful and fruity with flavor of blackcurrant and with balanced tannins.
Yellow Tail, South Eastern Australia, Australien, Shiraz
flaska 285 kr
glas 69 kr
Vinet är medelfylligt med varma toner av mogna mörka bär och torkade fikon.
A beautiful high level with flavors of dark berries and dried figs.
Fish Hoek, Western Cape, Sydafrika, Pinotage
flaska 310 kr
glas 69 kr
Doft av plommon, röda bär samt inslag av choklad.
Aroma of plums, red berries and flavor of chocolate.
Clivus Valpolicella Ripasso, Italien, Corvina, Rondinella, Corvinone 365 kr
Smaken av mörka körsbär och torkad frukt.
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Wine with a taste of dark cherries and dried fruit.
Tobia Seleccion Reserva, Rioja, Tempranillo, Graciano, Garnacha 345 kr
Smaken av solmogna bär, vanilj och fat.
Wine with taste of berries, vanilla and barrel.
Re Teodorico Amarone, Tommasi, Veneto, Italien, Corvina, Rondinella, Molinara 599 kr
En komplex vin med fyllig smak och torkade druvor typisk för Amarone.
A complex wine with smooth, full-bodied taste and characteristic flavours of dried grapes,
typical for Amarone.
Los Clop, Mendoza, Argentina, Syrah 305 kr
Vin med inslag av björnbär, kryddor, örter och mineral.
A wine with a taste of blackberries, spices, herbs and minerals.
Quinta de la Rosa Duoro Touriga Nacinal & Franca, Tinta Barroca & Roriz, Duoro, Portugal
430 kr
Smaken är komplex, ungdomlig och fruktig med toner av solmogna mörka bär, kryddor, örter
och en välintegrerad rostad fatton.
The flavor is complex, youthful and fruity with notes of ripe dark fruit, spices, herbs, and a wellintegrated toasted fatton.

VITT VIN / WHITE WINE
Robert Klingenfus Alsace, Frankrike, Signature Pinot Gris 380 kr
Signature Pinot Gris är ljust gyllengul i färgen.Doften är generöst fruktig med inslag av tropisk
frukt, honung och citrus.
Signature Pinot Gris is light golden in color. The scent is generously fruity with hints of tropical
fruit, honey and citrus.
Oliver Tricon Domaine de Vauroux, Chablis, Frankrike, Chardonnay 410 kr
Doften är mycket frisk och fruktig med inslag av gröna äpplen, citrus och smaken har ett
elegant inslag av mineral.
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The scent is very fresh and fruity with hints of green apples, citrus and flavor with an elegant
impact of mineral.
Nobilo Orca Hawkes Bay, Sauvignon Blanc, Nya Zeeland 295 kr
Doften är medelstor till sin intensitet med toner av krusbär, lime och ananas. Medellång till
lång eftersmak med insmickrande syra.
The scent is medium in intensity with hints of gooseberry, lime and pineapple. Medium to long
aftertaste of honeyed acid.
Villa Lanata Langhe D.O.C, Langhe, Italien, Chardonnay 340 kr
Vinet är torrt med en läskande syra. Inslag av gröna äpplen och lime med medellång
eftersmak.
The wine is dry with a extinguishing acid. Flavor of green apples and lime with a medium taste.
Yellow Tail, Australien, Chardonnay
flaska 285 kr
glas 69 kr
Smaken är mycket frisk och fruktig med inslag av citrus och mineral.
The taste is very fresh and fruity with flavor of citrus and mineral.
Fish Hoek, Western Cape, Sydafrika, Chenin Blanc
flaska 310 kr
glas 69 kr
Vinet är torrt med tydliga frukttoner av ananas och mango.
The wine is dry with clear fruit notes of pineapple & mango.
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MOUSSERANDE VIN & CHAMPAGNE / SPARKLING WINE & CHAMPAGNE
Terra Serena Prosecco D.O.C.G, Treviso, Italien, Glera 375 kr
Frisk med tydliga inslag av citrus, grapefrukt och bröd med medellång eftersmak.
Fresh with clear hints of citrus, grapefruit and bread with medium to taste.
Champagne de Vilmont Brut Premier Cru, Champagne, Frankrike 615 kr
Denna Champagne har tydliga lagringstoner och levererar brödighet och fyllighet.
Man kan ana lite fat i bakgrunden. Vinet har legat 5 år i källaren.
This Champagne has clear storage wines and delivers brödighet and fullness.
You can imagine some fat in the background. The wine has spent five years in the cellar.

DESSERTVIN / DESSERT WINE
Quanta De la Rosa Tawny Port, Touriga Nacional, Portugal, Tinta Roriz
flaska 395 kr
glas 79 kr
Doften är öppen och generös med inslag av brända mandlar och valnötter.
The scent is open developed with a touch of roasted almonds and walnuts.

FATÖL / DRAFT BEER
Falcon Export 0,4 L 59 kr
Tuborg Gold 0,4 L 59 kr
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FLASKA / BOTTLE BEER
Falcon Export, Sverige 33 cl 53 kr
Staropramen, Tjeckien 33 cl 62 kr
Kilkenny, Irland 33 cl 62 kr
Erdinger Hefe, Tyskland 50 cl 72 kr

LÄSK & LÄTTÖL / SOFTDRINKS & LIGHT BEER
Carlsberg Alkoholfri 37 kr
Pripps Blå Klass I 32 kr
Läsk / Soft Drink 28 kr
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