RÖDA VINER
Volpetto Chianti (italien)
Flaska 252 kr
Glas 69 kr
Fruktig doft av körsbär och örtkryddor.
Smaken är medelfyllig, rikt fruktig med inslag av röda bär och kryddor, elegant syra och mjuk
tanninstruktur.
Pepperwood Grove Zinfandel (USA) 282 kr
Mogen doft av röda bär, tranbär, färska fikon och lätt örtiga aromer. Mjuk bärig och komplex
med generös fruktighet och kryddiga toner av tobak och karamell.
Fruktig eftersmak med viss ekton.
Mas Louise Côtes du Rhône (Frankrike) 301 kr
Stor doft av mörka bär, blå plommon med en härligt svartpepprig ton. Vinet är kraftfullt och
mustigt med välintegrerade tanniner och tång eftersmak.
KWV Roodeberg (sydafrika)
Flaska 289 kr
Glas 69 kr
Fruktig, generös doft med kryddiga toner. Smakrikt med rustik karaktär.
Packad med frukt från mörka bär, tydlig syra och tanninstruktur med kryddiga inslag och lång
eftersmak.
Bolla Le Poiane Ripasso (Italien) 318 kr
Kryddig doft med inslag av fat, körsbär, viol, nejlika och mörk choklad.
Medelfylligt med elegant frukt och inslag av fat, körsbär, örter, lakrits och mörk choklad.
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VITA VINER
Ramon Roqueta Macabeo Chardonnay (Spanien)
Flaska 252 kr
Glas 69 kr
Doften är frisk och örtig med inslag av fläder, persika och aprikos.
Smaken är ren och mycket frisk och krispig med citrus, äpplen och lätt kryddighet
Steininger Riesling (Österrike) 305 kr
Fruktig doft av citrus, exotisk frukt och lätt kryddighet.
Frisk och fruktig med inslag av mineral, citrus, ananas, persika och en tätt kryddig ton.
Dopff Gewürstraminer (Frankrike) 310 kr
Blommig och kryddig doft med inslag av persika, exotisk frukt och viss rökighet.
Fyllig, fruktig smak med inslag av mineral och exotisk frukt, kryddiga toner och En
välbalanserad restsötma.
KWV Roodeberg White (sydafrika)
Flaska 270 kr
69 kr
Stor, öppen, aromatisk doft av smörblommor och exotisk frukt som lime och mango, samt en
elegant ton av rostad ek. Smaken är medelfyllig, tätt smörig men med tydlig frukt av lime,
persika och melon.
1 den långa eftersmaken känns en tätt rostad ton och tydlig eldighet, syra, fruktig med inslag
av gröna äpplen, krusbär och toner av tropisk frukt.

ROSÉ VINER
Puycheric Syrah Rose (Frankrike)
Flaska 252 kr
Glas 69 kr
Medelfylligt, bärigt och mjukt med tydlig hallonkaraktär och frisk eftersmak.

SÖTA VINER
Luis Felipe Edwards Late Harvest (Chile) 10 kr
Bränd, lite söt doft av mogen tropisk frukt mot en bakgrund av honung och nötter.
Söt och intensiv smak med tydlig botrytiskaraktär.
/cl
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ÖL OCH ÖVRIG DRYCK
Kingfisher Premium Indien 79 kr
Frisk, läskande och balanserad smak med medelstor beska.
Cobra beer Indien 79 kr
Ren, brödig med medelstor beska, ton av humle och citrus.
Stor Stark Spendrups 49 kr
Flaska öl 50 cl 59 kr
Flaska öl 33 cl 45 kr
Mellanöl 33 cl 35 kr
Cider 50 cl 59 kr
Cider 33 cl 45 kr
Mineralvatten 33 cl 25 kr
Läsk 33 cl 25 kr
Kaffe/Te 20 kr
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