ÖLSORTIMENTET
Vi har utökat vårt ölsortiment med mikrobryggerier från italien.
Vår passion är det italienska köket o hela vår meny och vinlista är inspirerad av italienska
kvalitativa produkter. Välkomna in och se vad vi har mer.
La Bassa
Hantverks-lager 5,2%, 33cl Birrificio Brewfist, Italien
Gyllengul lätt disig öl med vitt skum. Doft och smak av främst hö och citrus. Balanserad och
frisk öl med en lättare grapefruktsbeska.
Sveva Hantverks-lager
4,9%, 33cl, 25 IBU, från mickrobryggeriet Grado Plato från Torino, Italien
Non filtrata, non pastorizzata.
En lager med en frisk blommighet och en balanserad bitterhet, en allround-öl som passar allt
från förrätter till grillat kött. Den blev korad till Best Italian Craft Beer 2006 och fått 5 stjärnor i
Slow Food guiden Guide to Italien Beer 2009.
IL Grillotalpa Humlad lager 5,2%, 33cl från mickrobryggeriet Birrificio Brewfist, Italien
En lite humligare lager, frisk, fruktig med tallbarrstoner och fin beska
Erdinger Weissbier 50 cl.,5,3%, ljus, Tyskland
Brödig, fruktig smak med inslag av citrus, aprikos, kryddor och banan. Jästfällning.
Erdinger Dunkel 50 cl., 5,3%, mörk, Tyskland
Maltig smak med inslag av kavring, torkad frukt och choklad.
Spaceman IPA 7% Birrificio Brewfist, IBU 70, 33 cl, Italien
En typisk amerikansk IPA i stilen. En välhumlad öl som upplevs torr. Grapefrukt och persika i
doften. Citrus och fruktig smak med en markerad efterbeska. Humlesorter: Citra, Columbus,
Simcoe
False Flat, Berliner Weisse 4,0%, 33cl, Från mickrobryggeriet Brewfist Italien
Berliner Weisse, en lätt syrlig öl med toner av hallon och basilika, passar bra till fisk och
skaldjur eller en pizza al tonno.
I.P.A 5,3%, 33cl, Ofiltrerad I.P.A
från mickrobryggeriet Grado Plato från Torino, Italien
I.P.A 5,3%, 33cl, Ofiltrerad I.P.A från mickrobryggeriet Grado Plato från Torino, Italien
Detta är lillebror till Bingo. Denna är lite dimmig och lite lättare än Bingo.
Smaken är frisk, bitter, toner av grapefrukt, och citrustoner, som erhållits genom torrhumling.
Bingo Imperial IPA/dubbel IPA 8,5%, 33cl,
från mickrobryggeriet Grado Plato från Torino, Italien
En Imperial IPA/dubbel IPA på 8,5%, bärnstensfärgad, mjuk men välhumlad öl med inslag av
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mogen frukt, tallskott och honungssötma. Passar bra till lite kryddstarkare rätter eller att bara
avnjuta som den är.
Grado Platos bryggmästare Sergio Ormea komponerade denna öl som en hyllning till en
gammal vän som gick bort i förtid, ölet fångar vännen som kallades ”Bingo” alla
karaktärsdrag, vänlig men med hetsigt humör, en stark personlighet med många vänner.
Strada San Felice 33 cl. 8%
(kastanjeöl från mickrobryggeriet Grado Plato från Torino) Italien
Nyanserad doft med inslag an knäck, aprikos, siraplimpa, torkad frukt o farinsocker.

1608 S.L.M. ?Ale Alpina? 75cl, 7,5%, Birrificio Grado Plato Italien
En oavbruten krona av toppar omger horisonten, som sträcker sig från Mount Rosa till Alperna.
Denna öl är tillägnad till bergen i alperna.
Elegant och trevlig att dricka, hänvisa till de färska doften av alpina skogar. Denna speciella öl
lagrats i minst sex månader i vårt bryggeri innan det erbjöds till försäljning.
Melissa 75 cl. 6,7% Birrificio Grado Plato Italy (Honungs öl) Italien
Detta är en väl strukturerad öl med betydande alkoholhalt
( 6,7 % A / V ) och en sötma som är precis lagom. Den har en trevlig gyllene färg som påminner
om den honung som ger den dess underbara smak . Dess doft uttrycker karaktären av dess
viktigaste ingredienser tillsammans med de typiska blommiga toner av honung . En öl att njuta
med salami, vissa färska ostar som ricotta men också med äppelpaj.
Kukumerla 75cl, 10% Birrificio Grado Plato Italien
En Barley Wine i engelsk stil, komplex fyllighet med noter av knäck och torkad frukt. Den döljer
sin alkoholstyrka 10% väl. Perfekt för en kylig vinterkväll tillsammans med en fruktkaka eller en
chokladbit.

Ristorante Rodolfino - since 1972
Stora Nygatan 1, 11127 Stockholm Tel: 08-4118497

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

rodolfino.se
Meny utskriven från www.gastrogate.com

