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 - 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.

Clausthaler Unfiltered 0.5% 33 cl 49:49:Tyskland– En ljus lager med typisk tysk karaktär, ofiltrerad som ger genuin karaktär.

Sigtuna Napa Pale Ale 0.5% 33 cl 49:49:Sverige - Sigtuna Non Alco Pale Ale har en citrusfrisk karaktär, välbalanserad och
humlearomatisk med inslag av ljust rostat bröd, tropisk frukt, grapefrukt och tallbarr.
Den kan utan problem förgylla middagen med en snygg mat- och ölkombination, vardag
som helg.

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.

CIDER.
Vikbo Cider Röd Rabarber 4.5% 33 cl 69:69:En svensk cider med frisk och syrlig smak och med toner av rabarber och jordgubbe

Angry Orchard Cider 33cl

69:69:-

En torr, frisk och fruktig cider med smak av krispiga äpple. Perfekt balans mellan sötma
och frisk syra. Tillverkas på traditionellt vis. Passar perfekt till ost, charkuterier och våra
gourmetpizzor.

Alkoholfritt & Lättdrycker
HAFI STILLDRINKAR 25 cl

39:39:-

Naturliga drycker från svenska frukter & bär. Inget tillsatt socker. Balanserad smak som
är perfekt till mat eller törstsläckare.
*FLÄDER INGEFÄRA

*JORDGUBB RABARBER
*PLOMMON PERSIKA
*LINGON ROSÉPEPPAR

SAN PELLEGRINO ARANCIATA 25 cl

29:29:-

*BLÅBÄR KOKOS

Italiensk soda

med äkta fruktkött och smak av apelsin.

SAN PELLEGRINO ROSSA 25 cl

29:29:-

Italiensk

soda med äkta fruktkött och smak av blodapelsin.

SAN PELLEGRINO LIMONATA 25 cl

29:29:-

soda med äkta fruktkött och smak av citron.

Italiensk

