DRYCKER
Alkoholfritt & Lättdrycker

Apotekarns – HTVÅO vatten 50 cl 29:29:Vatten från lokal källa som renas i ett system som heter Solutions
som ger ett otroligt rent & gott vatten. Stilla eller kolsyrat. Vi skänker hälften av intäkterna på vårt vatten till välgörande vattenbrunnar i Afrika.

ÖL – GINGER JOE 39:39:En fräsch, törstsläckande dryck med smak av ingefära. Söt kryddig
smak med tydlig karaktär av ingefära, inslag av äpple, lime och citrongräs.

ÖL - San Miguel 0,0 %, 33 cl 49:49:Spanien - Ljus lager. Diskret, lätt maltig doft med ton av humle.
Lätt smak med liten beska och ton av malt. Serveras till välkryddad
mat, eller som sällskapsdryck.

Alkoholfritt
KIVIK – DA VINCI 2.25% 33 cl 39:39:En frisk och pärlande dryck av Sauvignon Blanc vin & äpple. Torrt med
härlig smak av fläder som passar perfekt till måltidsdryck.

APPELTIZER 27,5 cl 39:39:Kolsyrad ren äppeljuice. Naturlig & frisk i smaken, härlig törstsläckare.

POMOTESSE glas 39:39:Mousserande dryck av äpple & druva. Perfekt som apertif och även till
maten.

Kullamust Premium - Belle de Boskoop 25 cl 45:45:Äppelmust gjord på sorten Belle de Boskoop. Fruktigt syrlig smak med tydlig
karaktär av
sträva vinteräpplen med inslag av havre, vanilj och apelsin.

Kullamust Premium - Karin Schneider 25 cl 45:45:Äppelmust gjord på sorten Karin Schneider. Saftigt söt och kryddig smak
med tydlig karaktär
av röda äpplen med inslag av honung och örter.

Kullamust Premium - Piruette 25 cl 45:45:Äppelmust gjord på sorten Piruette. Syrligt söt smak med aromatisk ton,
klar karaktär
av krispigt orange-röda höstäpplen och viss blommighet.

Kullamust Äpple 25 cl 29:29:Kullamust Äpple är vårt original sedan 1929. Kullamust innehåller utvalda äpplen som kallpressats och tappats på flaska. Ett
halvt kilo äpple ger 25 cl must. En bra äpplemust har en väl avvägd balans mellan syra, sötma och arom. Must är en fantastisk
måltidsdryck som passar lika bra till asiatisk mat som till husmanskost. Testa dig fram!
Kullamust Äpple & Hallon 25 cl 29:29:Äpplemust som kryddats med hallonmust och ett toppskott mynta.
Kullamust Äpple & Hallon, som kryddats med ett toppskott mynta
är en fräsch must, som gifter sig fint med smakrikare rätter, t.ex.
rökt eller grillat.Den friska musten skapar tillsammans med de
kryddiga smakerna en bra balans!
Kullamust Äpple & Päron 25 cl 29:29:Kulla must Äpple & Päron som kryddats med ingefära, har tack
vare denna brytning en lite högre fräschör. Ett utmärkt alternativ
till rätter med smakrika ostar, t.ex. en sallad, smörgåsar eller till
en ostbricka.
Kullamust Äpple & Rabarber 25 cl 29:29:Kullamust Äpple & Rabarber är en frisk smak av sommar. Det är
en god törstsläckare och en frisk drinkbas. Häll upp i ett vackert
glas tillsammans med isbitar!

