LÄSK
COCA COLA
33cl 20 kr
40cl 30 kr
Orginal eller Zero
SPRITE
33cl 20 kr
40cl 30 kr
FANTA EXOTIC
33cl 20 kr
40cl 30 kr
KOLSYRAT VATTEN
33cl 20 kr
40cl 30 kr
FESTIS 15 kr
Hallon, päron eller apelsin
MJÖLK 20 kr
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MILKSHAKES & KAFFEDRINKAR
MILKSHAKE JORDGUBB, CHOKLAD & VANILJ
300 ml 55 kr
600 ml 80 kr
300 ml / 600 ml
Toppas med grädde & strössel. Finns även som takeaway
MILKSHAKE NUTELLA
300 ml 60 kr
600 ml 85 kr
300 ml / 600
Toppas med grädde & strössel. Finns även som takeaway
MILKSHAKE WITH BOOZE
4 cl 95 kr
6 cl 139 kr
Rom, välj mellan vanilj, jordgubb, choklad & gäller ej nutella
IRISH COFFEE
4 cl 100 kr
6 cl 145 kr
Kaffe, 4 cl alt 6 cl whiskey, farinsocker och grädde
KAFFE KARLSSON
4 cl 100 kr
6 cl 145 kr
Kaffe 4 cl alt 6 cl baileys, cointreau och grädde

VARM DRYCK
KAFFE LUNGO 37 kr
CAPPUCCINO 37 kr
LATTE MACCHIATO 37 kr
ESPRESSO 37 kr
TE 15 kr
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ALKOHOLFRITT
GRÄNGESBERG LÄTTÖL 29 kr
MARIESTADS ÖL PÅ FAT 53 kr
Mariestads Alkoholfri är en maltig och humlearomatisk öl som passar utmärkt både till mat och i sällskap med
goda vänner.
IPA EASY RIDER BULLDOG 55 kr
Gotlands Bryggerier
Fruktig humle med inslag av citrus, fläderblomma, litchi och passionsfrukt.
Vår lovordade alkoholfria IPA har blivit en succé på kort tid. Ett ofiltrerat öl gjord på karamellmalt och vår
egenodlade Bulldog Pale Ale-malt. För att höja smakupplevelsen så har vi valt en humleblandning bestående av
amerikansk Citra, australiensk Galaxy samt nyazeeländsk Pacific Jade.
CIDER Hallon & vinbär ( Vegansk) 45 kr
Briska Rosé
Tydlig smak av svarta vinbär och hallon.
CIDER, Briska Fläder 45 kr
Briska fläder. Äppelcider med smak av Fläder. En tydlig smak av fläderblom med inslag av gröna äpplen. Frisk
och elegant med en aning syra.
RED BULL 39 kr
Säljes endast mot uppvisande av leg,18år.

TONYS ÖL
TONYS moderna lager, 33cl 80 kr
En blandning av Pilsner- och Crystalmalt med Pacific Gem, Nelson Sauvin och humle. Maltig smak med tydlig
beska, inslag av knäckebröd, citrusskal och tallbarr. Tillverkad med kärlek och stolthet 3 mil norr om Göteborg
TONYS IPA, 33cl 80 kr
En humlad IPA med en stor mängd Simocoe Nelson och Mosaic. Ger en behaglig touch av tropisk frukt, krusbär
och tallbarr. Tillverkad med kärlek och stolthet 3 mil norr om Göteborg
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FOLKÖL
Ahlafors Lagom, 33 cl 3,5% 63 kr
Ahlafors Lagom är ett friskt lageröl. Bryggt på pilsnermalt och crystalmalt, kärleksfullt humlad både besk och
torrhumling med amarillo.
Den är varken filtrerad eller pastöriserad för att bibehålla alla smaker, därav en viss grumlighet.
Pistonhead Flat Tire, 33 cl 3,5% 50 kr
Pistonhead Flat Tire har en balanserad och fyllig maltkropp och en lätt markerad beska. De amerikanska humle
sorterna Centennial och Mosaic ger brygden en friskt humleblommig doft med inslag av tropsika frukter och
citrus. Denna öl som till karaktären liknar en modern pilsner utmärker sig med sin halmgula färg, aro-matiska
och balanserade beska och sin extremt törstsläckande egenskap.

FATÖL PÅ TONYS
Grängesberg pilsneröl, 40cl 5,0% 69 kr
Tydlig maltaromatiskdoft med friskt inslag av kryddig humlearom.
Detta ljusa lageröl består av Pilsnermalt, Münchener och klassiska humlesorter som bla Spalter Select,
Tettnanger och Saazer. Ölet har en trevlig maltarom med en ton av brödighet med en behaglig beska, väl
anpassad fyllighet och kropp
Mariestad ofiltrerad, 40cl 5,8% 80 kr
En fruktig och ädelt maltig doft med inslag av citrus.
Mariestads Ofiltrerad Export är en modern och smakrik lager. Tack vare att ölet inte filtreras så sparas mängder
med smakämnen som gör att fylligheten blir större och erbjuder en ny smakupplevelse. Det är ett öl som är
bekant, välbalanserat och distinkt, men samtidigt sprängfyllt med smak.

FLASKÖL
Mariestad, 50cl 5,3% 87 kr
Ölets unika smak kommer från en aningen bränd malt samt de tyska humlesorterna Perle och Spalter Select.
Resultatet är ett mustigt, maltig och brödigt öl som belönar alla som avnjuter det.

Meny utskriven från www.gastrogate.com

VITT VIN
Original Colombard, Sydvästra Frankrike
16cl 79 kr
22cl 109 kr
Flaska 310 kr
Tilltalande aromatisk komplexitet med diskret blommiga inslag.Torr, frisk och lätt med välbalanserad friskhet
och fräsch fruktighet av passionsfrukt, lime och krispiga gröna äpplen. Sockerhalt g/l 1,99
Laneway, Chardonnay, Australien, Central Victoria
16cl 89 kr
22cl 123 kr
Flaska 359 kr
Torrt friskt vin med pigg syra och inslag av apelsinmarmelad, aprikoser och finstämd fatton.
Solitär Riesling Trocken, Tyskland, Mosel
16cl 94 kr
22cl 129 kr
Flaska 370 kr
Lättare, medelstor, frisk och saftig smak med inslag av lime, mineral, smultron och vita persikor med pigga
syror.Sockerhalt g/l 7,7

ROSÉ VIN
La Croix St Pierre Rosé, Languedoc Frankrike.
16cl 79 kr
22cl 109 kr
Flaska 310 kr
Torr, fruktig och fräsch med toner av hallon, röda vinbär, smultron, mandarin och blodapelsin. Bra mineralitet
med en hint örter som ger vinet ett fräscht avslut.
Miradou Rosé, Provance Frankrike.
16cl 89 kr
22cl 123 kr
Flaska 359 kr
Tilltalande doft av röda bär, citrusfrukter och mineraler. Medelfylligt, torrt, med härliga aromer av jordgubbar,
hallon, körsbär och röda vinbär. Avslutningen är frisk och läskande.
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RÖTT VIN
Tratturi Primitivo IGT, Italien, Apulien.
16cl 79 kr
22cl 109 kr
Flaska 310 kr
Medelfylligt vin, fruktig smak med inslag av torkade plommon och mörk choklad. Smaken är balanserad med
polerade tanniner och saftig eftersmak.
Dancing Bull Zinfandel, USA, Kalifornien
16cl 89 kr
22cl 123 kr
Flaska 359 kr
Stor doft av mörka bär som björnbär, blåbär och körsbär. Viss kryddighet av svartpeppar och en angenäm
vaniljton.Ett mjukt och välbalanserat vin.
Montepulciano d’abruzzo DOC, Italien.
16cl 98 kr
22cl 135 kr
Flaska 386 kr
Medelfyllig, generös, typisk montepulcianosmak av mörka körsbär, svartpeppar och viol. Syran är saftig,
tanninerna fruktiga med bra balans och struktur samt generöst fruktigt slut.
Torre Del Falasco Valpolicella Ripasso Superiore DOC, Italien, Veneto. 430 kr
Ett maffigt vin med rik fruktighet och koncentration och varm, lång och ihållande eftersmak.

MOUSSERANDE
Cava, Bach Brut, Spanien, Katalonien.
Glas 69 kr
Flaska 349 kr
Doft av gula äpplen, citrusfrukt och mandelblom med viss brödighet. Medelfyllig, torr med smak av citrus, gula
äpplen och ett balanserat avslut. Vegan, Sockerhalt g/l 9,6
Prosecco Treviso Extra Dry DOC, Italien 20cl 95 kr
Medelfylligt, fräscht och fruktigt med citrus, päron, persika och mineral.
Prosecco Treviso Extra Dry DOC, Italien 75cl
Flaska 395 kr
Medelfylligt, fräscht och fruktigt med citrus, päron, persika och mineral.
Champagne, Philipponnat Royale Réserve Brut 799 kr
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DRINKAR PÅ TONYS
Gin & Tonic
4cl 110 kr
6cl 139 kr
P2
4cl 110 kr
6cl 139 kr
Vaniljvodka, Sourz Apple, lime & sprite
Caipirinha
4cl 110 kr
6cl 139 kr
Cachaca, lime, socker & is
Fråga oss gärna om andra drinkar!
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