Champagne
Pierre Peters Cuvée de Réserve Blanc de Blanc – Champagne –
Frankrike
125:-/750:-

De Saint Gall Premier Cru Extra Brut Blanc de Blancs – Champagne Frankrike

Chardonnay

100% Chardonnay 125:-/750:-

Denna producent är ett guldkorn i Champagne! Fruktig och
blommig doft med inslag av citrus. Elegant, frisk, fruktig och
brödig smak med toner av citrus, persika, nougat och äpple.
Passar som aperitif och lättare mat.

Fantastisk Champagne från Cote de Blanc, ett kooperativ som
har Premier och Grand Cru vingårdar med exceptionell jordmån.
Ett torrt, krispigt vin med en fin mineralitet och inslag av
gröna äpplen och citrus, komplext med lång eftersmak med en
fin mousse. Njutes gärna som aperitif.

André Clouet Silver Brut Nature Bland de Noir– Champagne –
Frankrike
125:-/750:De Saint Gall Blanc de Blanc Brut Premier Cru- Champagne
Frankrike

Pinot Noir
En knastertorr Champagne med extra låg dosage som framhäver vinets höga kvalitet. Livfullt och smakrikt och välbalanserat med en frisk syra, fräsch frukt och inslag av vinteräpplen,
nötter med mineralton och brödighet. Passar som aperitif,
ostar och charkuterier och lättare mat.

Roederer Brut Premier – Champagne – Frankrike

125:-/750:-

Chardonnay - Pinot Noir – Pinot Meunier
En av de främsta Champagnehusen med fantastisk Champagne som alltid får högsta betyg. Elegant, frisk och fruktig
smak av citrus med lätt brödighet och en lång eftersmak. Passar som aperitif, ostar, charkuterier och lättare mat.

100% Chardonnay 125:-/750:Fantastisk Champagne från Cote de Blanc, ett kooperativ som
har Premier och Grand Cru vingårdar med exceptionell jordmån.
Ett elegant och finessrikt vin med inslag av gröna äpplen, citrus och mineralitet, komplext med lång eftersmak med en fin
mousse.
Njutes gärna som aperitif, men även till lättare mat.

De Saint Gall Blanc de Blanc Brut Premier Cru Millésime 2009
– Champagne Frankrike
100% Chardonnay 135:-/795:Fantastisk Champagne från Cote de Blanc, ett kooperativ som
har Premier och Grand Cru vingårdar med exceptionell jordmån. Denna årgångs Champagne från det fantastiska 2009 är
magisk! Ett elegant och komplext vin med inslag av röda äpplen, röd grapefrukt, rostad nötter med brödiga toner och mineralitet, en krämig mousse med lång underbar eftersmak.

Mousserande

Mousserande

Franschhoek Brut Royal – Sydafrika

90:-/495:-

Mousserande Rött

Pinot Noir 51% – Chardonnay 49%

Rosso Fosco Lambrusco D.O.C – Italien

Sydafrikas svar på Champagne! En frisk smak med inslag av
citrus, tropisk frukt, fina mineraler och välbalanserad avslutning. Passar som aperitif och till lättare mat.

Lambrusco

Serenello Prosecco D.O.C Extra Dry Veneto - Italien 90:-/495:-

90:-/495:-

Härligt friskt med fin frukt och syra med en delikat smak av
röda bär. Passar som detta vin dricks i Italien perfekt till Antipasto, ost, charkuterier, sallad & pizza.

Glera
En härlig Prosecco med pigga små bubblor. En torr, frisk och
elegant smak av citrus och gröna äpplen. Passar att njuta som
aperitif och till lättare mat.
Chic Barcelona Cava – Spanien

90:-/495:-

Mousserande Rose´

Macabeo 35% – Xarrello 35% – Parellada 30%

Mionetto Spumante Rosé- Veneto – Italien

Elegant och frisk smak med inslag av lime, citron och tropisk
frukt, lång eftersmak med frisk syra. Passar som aperitif och
perfekt till Tapas, ost & charkuterier-

Frisk och fruktig smak av hallon, svarta vinbär, granatäpple
och rosa grapefrukt. Passar till aperitif och till ost, charkuterier och sallader.

Federico Paternina Cava – Katalonien Spanien 90:-/495:Macabeo 40% Xarelo 30% Parellada 30%

Monte Rossa Flamingo Rosé – Franciacorta – Italien

En fantastisk årgångs Cava 2015! Torr, frisk och välbalanserad med små eleganta bubblor. Smaken är elegant med toner
av citrus, päron och rostat bröd med mineraler. Passar som
aperitif och även till ostar & charkuterier.

Ett av Italiens främsta mousserande vin att jämföra med en
Champagne. Härligt frisk syra och mineraler, fruktig smak
med toner av röda sommar bär, citrus och en elegant brödighet. Passar som aperitif och till ost, charkuterier, sallader och
lättare mat.

Chardonnay 60% . Pinot Noir 40%

90:-/495:-

115;./595:-

Pongrácz Brut – Western Cape– Sydafrika
Pinot Noir 60% Chardonnay
40%

105:-/550:-

En av Sydafrikas mest hyllade Méthode Cap Classique
( Champagnemetoden ).
Ett elegant vin med komplexitet och fyllighet. Friskt och fruktigt med inslag av krispiga gröna äpplen, nötiga toner av nybakat bröd med mogna frukter. En härligt rund och fin
mousse med inslag av mörka bär i eftersmaken. Passar perfekt
som aperitif och även till lättare mat som ostar & charkuterier.
Von Buhl Riesling Sekt Brut – Pfalz Tyskland

115:-/595:-

Denna eleganta sekt produceras av en av Tysklands äldsta
och mest prestigefyllda vinhus Reichsrat Von Buhl. Det är
Mathieu Kauffmann före detta vinmakare på Champagnehuset Bollinger som framställt vinet, nu ansvarar för vinproduktionen hos Von Buhl. Ett fantastiskt mousserande vin som kan
jämföras med en bra Champagne! En torr och stram Riesling
med fin syra, inslag av citrus, äpplen och nektariner med toner
av Brioche. Fylligt med lång eftersmak. Passar som aperitif
och även till lättare mat.

Pongrácz Rosé – Western Cape - Sydafrika

115:-/595:-

Chardonnay 60% Pinot Noir 40%
Pongrácz Rosé blev år 2012 rankad Top 10 i världen, tillsammans med finaste franska Champagner, under tävlingen
”Effervescents du Monde”. En internationell tävling som hölls
i Dijon, Frankrike, för att hitta de bästa mousserande vinerna
i världen, inklusive Champagne. Vinet är framställt enligt
Méthode Cap Classique (Champagnemetoden). Ett fylligt vin
med en krämig mousse och inslag av röda och svarta
bär, frukter med klassiska toner av jäst. Lång, elegant eftersmak. Passar som aperitif och även till ostar & charkuterier,
sallader och lättare mat.

Vita viner
Cuvée Jean-Paul – Colombard - Ugni Blanc - Pays des Côtes de
Gascogne - Frankrike Blanc de Blancs
95:-/450:Ett okomplicerat och lättdrucket vitt vin med krispig fräschör
och smak av sommar. Mjukt, medelfylligt, friskt och aromatiskt med inslag av citruscest, stenfrukt, nässlor och krusbär.
Passar fint som pratvin, perfekt till, sallader och gourmetpizza
Formaggio Bianco.

Chateau Belleveau la Foret Viognier Roussane 2015, Sud-Ouest,
Frankrike 95:- / 450:Smaken är komplex med toner av acacia honung, päron och
persika, välbalanserat med en elegant och lång eftersmak, med
frisk syra och mineralton. Passar till ost, chark och smakrik
mat.

Domaine Boutinot La Fleur Solitaire Côtes du Rhone Blanc Frankrike 95:- / 450:Trevligt fruktigt vin med fatkaraktär. Smak av citrus, persika,
inslag av florala toner och smör. Passar utmärkt till chark &
ost!

Petit Chablis Domaine Bernard Defaix – Chablis Bourgogne
Frankrike
115:-/495:Chardonnay
Ett friskt, medelfylligt, torrt och krispigt vin med inslag av
citrus, päron och mineraler. En lång eftersmak med tydliga
mineraler. Passar som aperitif och till lättare mat.

Camillona - Sauvignon Blanc – Piemonte – Italien 95:-/450:Från en av Piemontes främsta producent kommer detta fräscha Sauvignon Blanc vin. Fruktig doft med toner av citrus
och inslag av fläderblom och örter. Krämig textur med krispiga grapefrukttoner balanserat av en pigg syrlighet. Passar
utmärkt till Charkuterier och ostar speciellt getost.

Folklore Albariño 2017 – Rias Baixas - Spanien

95:-/450:-

Albarinho. Smaken är mycket fruktig, frisk med härlig aromatisk ton, inslag av persika, citrus och mogen ananas. Fin
krispig fruktsyra och lång, nyanserad eftersmak. Perfekt som
apéritif, till lättare rätter som ostar och charkuterier.

Urbanihof Riesling Wagram 2013 - Österrike

95:- / 450:-

En härlig Riesling med mycket smak, torr, frisk och fruktig
med inslag av honungsmelon, gröna äpplen, lime och mogna
päron. Passar fint till ost & charkuterier, kryddig mat och
skaldjur.

Urbanihof Grüner Vetliner Classic 2013 – Österrike 95:- / 450:Ett fantastiskt vin på Österrikes nationaldruva. Smaken är
torr, ungdomlig och frisk med inslag av päron, honung och
kiwi. Vinet är något mineraliskt med en liten pepprighet och
lätt sötma. En klassisk Grüner Veltliner, ett vitt fylligt vin
som passar utmärkt till matiga sallader, ost & charkuterier.

Pilato Malvazija 2015 Istrien, Kroatien

95:- / 450:-

Vårt eget importerade vin från Kroatien, från en av de
främsta producenterna i Istrien, ligger utanför Porec, vår tillflyktsort hos Alexander. Malvazija från Kroatien är en traditionell och typisk druva från Istrien. Läkare har forskat om
detta vin och konstaterat att just denna druva ger ett vin som
är mycket hälsosamt för blodtrycket. Höjer lågt blodtryck och
sänker högt, ett glas om dagen är vårt recept för ett jämnt
blodtryck. Ett härligt torrt vin med frisk och fruktig smak
med mineral toner. Passar perfekt till ost & charkuterier.

Franc Arman - 2017 Malvazija Istrien Kroatien

105:-/495:-

Smaka på Istriens druva Malvazija! Detta vin kommer från en
av Kroatiens främsta vinproducenter som vi importerar direkt
från. Ett välbalanserat vin med inslag av citrus som apelsinskal med toner av persika och ananas i kombination av
Malvazijas typiska karaktär av acacia blommor. Härligt friskt
med mycket smak och en lång fruktig eftersmak. Passar till
ostar & charkuterier, perfekt till våra gourmetpizzor.

Vina Frankovic – 2017 Malvazija Istrien Kroatien 105:-/495:Smaka på Istriens druva Malvazija! Detta vin kommer från en
av Kroatiens främsta vinproducenter som vi importerar direkt
från. Ett välbalanserat vin med inslag av citrus som apelsinskal med toner av persika och ananas i kombination av
Malvazijas typiska karaktär av acacia blommor. Härligt friskt
med mycket smak och en lång fruktig eftersmak. Passar till
ostar & charkuterier, perfekt till våra gourmetpizzor.

Vita viner
Allesverloren Chenin Blanc 2018 Swartland - Sydafrika
95:-/450:Detta vin kommer från en av Sydafrikas äldsta vingårdar och
anses vara en av de främsta. Fruktigt medelfylligt vin med
inslag av citrus, gula äpplen, tropisk frukt och honungstoner.
Ett välbalanserat vin som ger en lång och härlig eftersmak.
Passar till ostar, charkuterier, sallader och pizza.

Catena Chardonnay 2015 Mendoza Argentina 95:-/450:Smakrik frisk frukt med inslag av gröna äpplen, citrus och
toner av grape. Vinet har lagrats cirka nio månader på franska
ekfat. Passar perfekt till ost & charkuterier, och smakrik mat.

Chateau Ste Michelle Chardonnay 2015 – Washington State USA 115:-/550:Smaken är torr, fruktig, balanserad med fatkaraktär och inslag av gula äpplen, nötter, tropisk frukt och citrus. Ett härligt och smakrikt vin. Passar till ostar, charkuterier & smakrik
mat.

Röda viner
Cuvée Jean-Paul Vaucluse Rouge - Vaucluse - Frankrike
- Grenache – Syrah
95:-/450:-

Il Muro Chianti Reserva – Toscana- Italien 120:-/595:Sangiovese

Ett okomplicerat och lättdrucket rött vin med krispig fräschör. Medelfylligt och mjukt med smakrika toner röda och
svarta vinbär, körsbär och lagerblad. Lång eftersmak med där
bären står i huvudfokus. Passar perfekt till ostar & charkuterier, gärna vår lufttorkade oxfilé eller Bresaola.

Från Fattoria il Muro, vår favorit producent i Toscana! Lagrat
i ek/kastanj fat 18 månader varefter det får vila 6 månader på
flaska. Ett fantastiskt vin med toner av mogna mullbär,
mörka körsbär, rostat kaffe och mörk choklad. Välbalanserat
och smakrikt med mjuka toner och en lång eftersmak. Njut till
goda Italienska delikatesser, en bit lagrad Parmesan med balsamico är ljuvligt.

Domaine Boutinot Les Coteaux Côtes du Rhône Villages Frankrike
95:- / 450:Grenacheoch Syrah
Ett elegantvin med smak av röda bär, fatkaraktär. Mjuka
tanniner med lång eftersmak. Passar till: Passar fint till charkuterier och utvalda ostar!
Bourgogne Pinot Noir Réserve 2014 - Frankrike 115:-/550:En fantastisk Pinot Noir från Nuiton-Beaunoy och det enda
kooperativet i Côte d´Or. Ett elegant, kryddigt typiskt Pinot
Noir vin med inslag av hallon, körsbär, och fat. Medelfylligt,
kryddigt, bärigt med inslag av hallon, blåbär, örter och fat.
Silkiga tanniner. Underbart till vår Gourmetpizza med Rödbetor och getost.

Mas Janeil Le Petit Pas 2014 – Côtes du Roussilon Villages Frankrike
105:-/495:Grenache, Syrah, Carignan och Mourvèdre
Ett smakrikt vin. Intensiv och elegant doft av mörka bär med
florala inslag, lakrits och kryddiga toner. Smaken är välbalanserad och fyllig med mörka plommon, björnbär, mogna körsbär och franska örter.
Spigallo Chianti Toscana - Italien

95:- / 450:-

Sangiovese 80% och Merlot 20%
Från Fattoria il Muro, vår favoritproducent från Toscana!
Detta härliga Chiantivin har en fin blommig doft av röda rosor
samt mörka bär som körsbär, svarta vinbär och blåbär. Smaken är härligt frisk med inslag av mörka bär, välbalanserat
med eleganta tanniner. Passar fint till ostar, charkuterier, sallad Caprese och våra goda gourmetpizzor.

Masi Campofiorin 2014 – Veneto - Italien

105:-/495:-

Corvina 70%, Rondinella 25% och Molinara 5%
Masi är en av Italiens mest ansedda vinproducenter. Ett kryddigt och mustigt vin med inslag av fat, körsbär, korinter, kanel, tranbär och kanel. Välbalanserat med lång avslutning.
Njut med hårdostar, passar även till våra Charkuterier.

Masi Amarone Costasera 2011 – Italien
155:-/750:Corvina 70%, Rondinella 25% och Molinara 5%
Masi är en av Italiens mest ansedda vinproducenter. Detta är
en otrolig Amarone med varm och mogen doft med inslag av
ekfat. Extremt fruktrik smak, rund och med välbalanserade
tanniner. Frisk syra som avslutas med en lång fin eftersmak.
Ett fylligt och smakrikt vin.

Violato - Toscana - Italien Syrah

115:-/550:-

Ett intensivt och smakrikt vin. Smaken är frisk, fyllig med
silkeslena tanniner, inslag av mörka bär och lätt kryddiga toner. Passar utmärkt till ostar, charkuterier och våra goda
gourmetpizzor. Tips till Rödbetspizzan med Chevré!

Ontanõn Reserva 2005 – Spanien

Röda viner

125:-/595:-

Tempranillo och Graciano
Boutinot Big Top Zinfandel – Kalifornien - USA 95:-/450:Ett härligt vin som är torrt, med karaktär av krossad svartpeppar, mörka plommon och robust röd frukt. Runt och välbalanserat med en fin eftersmak. Perfekt till charkuterier, ostar och även choklad.

Ste Michelle Cabernet Sauvignon 2014 - Washington state USA
105:-/495:Ste Michelle Wine Estates är ett storföretag i vinbranschen på
amerikanska västkusten som vunnit mycket utmärkelser för
sina viner. Jäsning sker i ståltank och vinmakaren smakar av
vinet 2 ggr dagligen för ev justering. Lagras 14 månader på
amerikanska och franska ekfat. Ett härligt vin generöst på röd
frukt i lättillgänglig stil. Bra struktur med fina tanniner med
en lång eftersmak. Passar allt från ost, charkuterier, grillat och
mörk choklad.

De är spanska hovets leverantör och är en av topp producenterna i Spanien. Odlas på hög altitud som ger en naturligt frisk
syra och mineralitet. Smak av mörka bär, med liten mineralton och mörk choklad. Lagras 24 månader på ekfat som ger
sammetslena avrundning på detta fantastiska vin. Suveränt
vin tapas rätter charkuterier och ostar.

Vina Ardanza Reserva 2009 DOC – Rioja Spanien 145:-/695:Detta är flaggskeppet från topproducenten La Rioja Alta!
Vina Ardanza Reserva är ett elegant, druv- och ursprungstypiskt riojavin av toppkvalitet, lagrat 36 mån på franska fat.
Ett fylligt, smakrikt, komplext och moget vin med balanserad
fatkaraktär, kryddor, körsbär, torkad frukt och mjuka tanniner. Mjukt med lång eftersmak. Passar fint till ostar & charkuterier.

Rioja Bikaña 2013 – Tempranillo – Rioja Spanien 95:-/450:Cashmere Black Magic 2015 – Kalifornien – USA 105:-/495:Ett mustigt , härligt , mörkfruktigt vin med inslag av mörka
bär, choklad, svartpeppar och plommon. Passar fint till vilt,
gärna charkuterier som oxfilé och Cecina de Leon, även god till
lagrade ostar.

Vina Frankovic – Teran Buje Istrien Kroatien

145:-/695

Makalös Rioja från topproducenten La Rioja Alta! Ett fylligt,
smakrikt, komplext och moget vin med tydlig fatkaraktär,
med inslag av mörka plommon, körsbär, örter och torkad
frukt. Mjukt med lång eftersmak. Passar fint till ostar & charkuterier.
Condado de Haza 2015 DO – Tempranillo - Ribera del DueroSpanien
105:-/495:-

Smaka på Istriens druva Terran! Detta vin kommer från en av
Kroatiens främsta vinproducenter som vi importerar direkt
från. Ett komplext och smakrikt vin med fatkaraktär, inslag
av skogsbär som blåbär och hallon, mjukt med varma toner
och en lång eftersmak. Passar perfekt till ostar & charkuterier,
gärna mörkt kött som vår vildsvinsskinka.

Vinet är gjort av förstklassiga tempranillo druvor som ger en
stor koncentration i både doft och smak. Lagringen sker på
amerikanska ekfat under 18 månader vilket ger en läckert
kryddig fatkaraktär. Inslag av mörka bär, örter, lakrits och
plommon. Tanninerna är mjukt inbäddade med en fin balanserad fruktsyra. Passar fint till ostar & charkuterier.

Franc Arman - Teran Istrien Kroatien 145:-/695:-

Serras del Priorat 2015 – Prioarat Spanien
145:-/695:60% Grenache, 20% Carignan, 20% Cabernet Sauvignon and
Syrah.

Smaka på Istriens druva Terran! Detta vin kommer från en av
Kroatiens främsta vinproducenter som vi importerar direkt
från. Ett komplext och smakrikt vin med fatkaraktär, inslag
av skogsbär dominerat av hallon, mjukt med varma toner och
en lång eftersmak. Passar perfekt till ostar & charkuterier,
gärna mörkt kött som vår vildsvinsskinka.

Från kultförklarade vinproducenten Clos Figueras kommer
detta fantastiska vin! Detta vin har allt! Ett komplext och
fylligt vin med fatkaraktär, frisk syra, inslag av mörka bär
som björnbär, moreller, kryddigt med lång eftersmak. Passar
fint till lagrade ostar och charkuterier.

Röda viner
Allesverloren Shiraz 2016 – Swartland Sydafrika 105:-/495:Allesverloren Shiraz är egendomens mest berömda vin. Vinet
gjorde Danie Malan till årets vinmakare i Sydafrika. Komplext med mycket smak, inslag av lakrits och svartpeppar,
mörk frukt som plommon med en lätt rökig ton och cigarrlåda.
Intensivt med frisk syra som ger ett väbalserat vin med fina
tanniner, en lång eftersmak. Passar perfekt till smakrik mat
som charkuterier av nöt och vilt, även grillat.

Fleur du Cap Pinotage – Western Cape Sydafrika 95:-/450:Sydafrikas nationaldruva visar sig här i sin druvtypiska kostym, ett härligt och smakrikt vin. Mycket fruktigt, något
kryddigt vin med inslag av fat, björnbär, blåbär, mörk choklad, svarta oliver och lakrits. Välbalanserat med en härligt
lång eftersmak. Passar till lagrade ostar, charkuterier och
smakrik mat.

Franschoek Cellar Pinotage 2015 - Sydafrika Coastal Region
95:- / 450:Smaka på Sydafrikas nationaldruva! Ett mustigt, smakrikt
och samtidigt mjukt vin, med kryddiga toner. Eleganta fattoner, med toner av charkuterier, tobak, kryddor, kaffe och choklad med lång eftersmak. Passar perfekt till ostar & charkuterier och även att njuta som pratvin.

Durbanville Hills Collectors Reserve The Promenade Pinotage
2016 Sydafrika
115:-/550:The Collectors Reserve är en unik serie viner som tagits fram
från de absolut bästa druvorna från Kapstadens främsta vingårdar. Toppkvalitet och små volymer. Ett vin med mycket
smak, inslag av plommon, söt röd frukt, cederträ, hint av kanel och mörk choklad. Välbalanserat med en härligt lång eftersmak. Passar till lagrade ostar, charkuterier och smakrik mat.

Rosè Vin
Cuvée Jean-Paul Gascogne Rosé – Tannat - Cabernet Franc Merlot - Pays des Côtes de Gascogne – Frankrike 95:-/450:Ett okomplicerat och lättdrucket rosévin med mycket fräschör. Som en Pays des Côtes de Gascogne-produkt ges vinet
lokal karaktär med tannatdruvor, cabernet franc och merlot.
En ljust jordgubbsrosa rosé med aromer av röda bär. Torrt,
mjukt och rikligt fruktigt med struktur och lite syrlighet i finishen. Avnjutes som sällskapsdryck en varm sommardag,
Passar fint till ost & charkuterier, gourmetpizzor och Sallader.
Georges Duboeuf Syrah Rosé 2017 – Languedoc – Frankrike
90:-/450:Georges Duboeuf skapade i september 1964, Les Vins Georges
Duboeuf och är känd som en av de främsta producenterna av
Beaujolais. Ett härligt friskt, lätt och bärigt vin med läskande
syra i en krispig stil med inslag av röda bär. Denna törstsläckande, friska rosé gör sig lämpad som både sällskapsdryck samt
matchar ost & charkuterier och våra goda sallader.
Rosa dei Masi 2014 Refosco Italien

90:-/425:-

Rosa dei Masi är tillbaka! Liksom resten av sin flaskfamilj är
Rosa ett appassimentovin där 15% av druvorna har fått torka
i 50 dagar innan dom pressats och fått gå på en andra jäsning.
Färgen är härligt laxrosa med körsbärsröda reflektioner. En
intensiv doft av skogshallon och smultron med en elegant och
välbalanserad smak av mogna frukter och fina tanniner. Rosa
dei Masi kan du dricka som välkomstdrink, passar perfekt till
charkuterier, pizza, fisk, skaldjur och kyckling.

Villa Elvira IGT - Toscana - Italien
Sangiovese

90:-/425:-

Från Fattoria il Muro, vår favoritproducent från Toscana! Ett
underbart rosévin med smak av sommar! Vinet föddes från
tanken att njuta av Sangiovese i lätt, fruktig och uppfriskande
version. Doften exploderar av mogna röda bär med blommiga
toner. Smaken är fruktig, krispig och elegant , lång eftersmak
av intensiva röda bär. Passar perfekt till ostar, charkuterier,
sallader och våra goda gourmetpizzor.

Susana Balbo Signature Rosé 2017 – Mendoza – Argentina
115:-/550:Producent är en av Argentinas stjärnskott på vita fruktdrivna
viner, detta rosévin är ett experiment där hon tillämpar
samma metod som för de vita vinerna. Druvorna skördas tidigt för att bevara vinets fräschör och pressas sedan extremt
försiktigt för att få fram vinets laxrosa färg. Ett väldigt elegant vin, välbalanserat och fräscht med härliga inslag av röda
bär, mineral och vita blommor. Smaken bjuder på solmogna
jordgubbar och saftiga körsbär med en lång och elegant finish.
Lyx rosé som produceras i liten volym! Passar perfekt till ost
& charkuterier, våra gourmetpizzor och även sallader.

Dessertvin
Quinta das Tecedeiras Tawny Reserve – Douro Portugal 15:-/cl
I hjärtat av Douro hittar vi denna charmiga vingård som vi
tagit till våra hjärtan. Ett underbart Portvin med en härlig
doft av caramel, torkad frukt, toner av gyllene sirap, en fin
eftersmak av karamelliserade citrus skal. Smaken är komlex
och aromatisk med inslag av torkad frukt som fikon och mandel. Härligt mjukt tack vare den långa lagrinegn i 7 år på träfat. En lång och behaglig eftersmak med rostade toner av
kaffe, choklad och honung.

Chateau Belleveau la Foret, Petit Maseng , Sud-Ouest, Frankrike
15:-/cl
Detta är ett suveränt vin som passar till ostar och dessert.
Tack var jordmån i detta område ger Petit Maseng viner med
hög sockerhalt i perfekt kombination med hög syra. Njut detta
vin med härlig sötma matchat av en frisk syra till goda ädel
ostar, dessert med ljus choklad, päron tartelette och givetvis
fantastiskt till Foie Gras.

José Maria da Fonseca Alambre Moscatel 2010 15:-/cl
Setúbal Moscatel är ett dessertvin producerat i Portugal på
Setúbalhalvön söder om Lissabon. Stor, druvtypisk, lätt aromatisk doft med inslag av apelsinskal, torkade aprikoser, nötter och bränt socker. Smakrikt, fruktigt vin med inslag av torkade aprikoser, nötter och honung. Serveras som aperitif, perfekt till smakrika desserter, gärna med choklad och/eller nötter.

Barbeito Madeira 2003 Single Harvest - Madeira D.O.P. Portugal Tinta Negra
25:- cl
Detta vin är ett mästerverk från en av de främsta Madeira
producenterna och endast 4004 flaskor har buteljerats, var och
en numrerad. Lagringen började 2004 på franska ekfat. Ett
elegant vin med smak av caramel, kanderad frukt, honung och
citrus med en frisk eftersmak. Passar perfekt som aperitif, tillsammans med oliver, nötter & lagrade ostar, även till tapas
och paté.

Mira La Mar Amontillado - Jerez - Spanien - Palomino Fino
Lagring Solera
15:- cl
Amontillado är ett torrt, elegant bärnstensfärgat vin Passar
perfekt till tapas, charkuterier & smakrika hårdostar.

Cruz Conde PX - Spanien - Pedro Ximenes
Lagring Solera min 5 år

20:- cl

Cruz anses producera den bästa PX Sherryn i Spanien och ät
stolta att vara Spaniens hovleverantör av Sherry. PX erhålls
från övermogna druvor med samma namn, Pedro Ximenes. De
får sedan torka på bastmattor i solen, vilket ger en druvmust
med hög koncentration av socker. Lagringprocessen sker endast genom oxidation i ett sk Solera system. Laringen på de
Amerikanska ekfaten sker under ca 5 år innan vinet buteljeras.
PX ger en djup ebenholtzfärgat sött vin med hög viskositet.
De söta frukterna ger en karaktär av russin, fikon och dadlar
med aromer av honung, sirap och kanderad frukt. Kombinera
gärna med blåmögelostar eller chokladdesserter.

Allesverloren Fine Old Vintagé 2012 – Swartland Sydafrika
Tinta Barocca, Touriga Nacional, Souzao, Tinta Francisca,
Tinta Amarella, Touriga Francisca.
15:-cl
Detta vin kommer från en av Sydafrikas äldsta vingårdar och
anses vara en av de främsta. De är kända för sina röda viner
samt Port, söta viner som liknar de Portugisiska. Ett under-

San Miguel

Öl
Kona Longboard Lager – Hawaii

79:-

Doft av gräs och citrus. Smaken är len med toner
av söt citrus, zest, karamell och små nyanser av
kryddor. En delikat lager. Passar fint till
charkuterier och fisk.

Kona Big Wave Golden Ale - Hawaii
En uppfiskande lättare gyllene ale med en tropisk
humlearom och smak, lätt att dricka och väldigt
uppfriskande ale. Karamellmalten bidrar till den
gyllene nyansen. Blandningen av Citra och Galaxy
humle ger detta öl en frisk finish. Perfekt till ost,
charkuterier & kyckling.

Kona Hanalei Island IPA – Hawaii

Pipeline Porter är en len öl med komplexa toner
med inslag av rostad malt, mörk choklad och
100 % rostat hawaiianskt kaffe. Passar bra till
ostar, charkuterier, till choklad & dessert.

79:-

Ljus starkare lager. Alhambra Reserva 1925 är en smakrik
delikat lager med en gyllene amberton. Passar fint till ost &
charkuterier. Alhambra Reserva är ett mästerverk tillverkad
för den riktiga connoisseuren i dess gröna exklusiva designflaska. Vinnare av 2009 års World Beer Awards i kategorin
WORLD’S BEST STANDARD PREMIUM LAGER,
Alhambra Reserva (6,4%).
Schneider Weisse Tap 1 Meine Blonde Weisse

99:-

Tyskland - Veteöl, Öl, Hefeweizen

79:-

För att hylla Hawaiis klassiska drink POG, har
Kona Brewing Co tagit fram en IPA med smak av
passionsfrukt, apelsin och guava. Bryggt med Azacca
och Galaxy humle som tar fram en ljus session-stil ale
med tropiska smaker. Perfekt att njuta som
törstsläckare men funkar fint till charkuterier,
kyckling & kryddstark mat.

Kona Pipeline Porter - Hawaii

En spansk klassiker! En ljus lager med frisk smak som passar
perfekt som törstsläckare till Tapas.
Alhambra Reserva 1925 Spanien

79:-

69:-

Schneider Weisse Mein Blondes är en ljust honungsfärgad
veteöl. Den är opastöriserad och ofiltrerad vilket ger den en
fräsch och ren smak. Den har en uppfriskande avslutning med
balanserad lätt beska. Passar bra till ost & charkuterier.
Schneider Weisse Tap 6 – Unser Aventinus, 50 cl 99:-

79:-

Tyskland - Vetebock som har en traditionsenlig jäsning på
flaska, den är opastöriserad och även ofiltrerad. Mörkt rubinröd. Stark och komplex smak med kryddig chokladarom med
pepprig torr eftersmak. Dessutom mousserar ölet nästan som
en champagne. Passar fint till smakrikare ostar, charkuterier
och även choklad.

Oharas Irish Red, 50 cl
99:Irland - O’Haras Red Ale är en traditionell irländs ale.
Djupröd i färgen som doftar rostad malt och humle. Smaken
är len, mjuk och fyllig med en välbalanserad efterbeska som
lämnar en härlig eftersmak av rostad malt och en liten sötma.
Ett öl som passar ostar, charkuterier och våra pizzor.
Svaneke Baltic Liquorice Porter. 33 cl 79:Danmark - En spännande söt porter/stout från Svaneke Bryghus på Danska ön Bornholm. Det nuvarande bryggeriet öppnades som en av Danmarks första mikrobryggerier under
påsken 2000. Bryggeriet är inrymt i ett gammalt köpmanshus
från 1750 med en restaurang. Smak av choklad, lakrits och
fantastisk till ädelost, choklad och lakrits. Eller bara att sitta
och njuta på egen hand.

Willow´s Crest Wuk Wuk Lager 33cl Sverige

79:-

Bryggd med enbart pilsenermalt för en klar och ren maltighet,
därefter humlad med noga utvald ädelhumle för en fruktig och
lätt blommig humlearom. Balanserad beska. En lager med
smak som en lätt IPA. Passar perfekt till ostar & charkuterier,
men till det mesta i matväg.

Ghost Ugly Duck West Coast IPA 33 cl

79:-

Danmark/Sverige - En läcker IPA från Ghost Brewery med
tropiska inslag. Västkusten från USA möter Australiens tropiska och soliga västkust.

Oud Beersel Oude Geuze Vieille 37.5 cl

l99:-

Belgien - Oud Beersel Oude Geuze är ett av naturens underverk. Oude Geuze är en blandning av lambic från olika år. Två
och tre år gamla lambic är ölets främsta bidrag till smaken.
Blandning av lambic ger en gnistrande öl som görs i enlighet
med ärevördiga traditioner. Oud Beersel Oude Geuze toner av
humle och frukt ger en karaktär som är mycket uppskattad av
ölfans runt om i världen. God till ost & charkuterier.

St Bernardus Prior 8, 33 cl

79:-

Italien - En ljus delikat & välbalanserad lager med fruktig
arom och doft av torrt gräs och citrus. Passar fint till
charkuterier & en gourmetpizza. Birra Menabrea är Italiens
äldsta bryggeri. Det prisbelönta bryggeriet ligger i den lilla
staden Biella i norra Italien där det drivs av fjärde generationen.

Nómada Passiflora Berliner Weisse, 33 cl

79:-

Spanien - Det Spanska mikrobryggeriet Nómada Brewing är
känt för att aldrig begränsa sig och karakteriseras av smakrika
brygder som håller en hög nivå, vilket avspeglar sig i bryggeriets höga ratebeerpoäng på samtliga produkter. Detta är en
frisk och syrlig öl som passar fint till charkuterier och ostar.

Nómada Petricor IPA Glutenfri, 33 cl

79:-

Spanien - Det Spanska mikrobryggeriet Nómada Brewing är
känt för att aldrig begränsa sig och karakteriseras av smakrika
brygder som håller en hög nivå, vilket avspeglar sig i bryggeriets höga ratebeerpoäng på samtliga produkter. Detta är en
frisk, fruktig IPA med härlig smak som passar perfekt att
njuta till charkuterier och ostar, gourmetpizza och bara njuta.

85:-

Belgien - Prior 8 är en len och fyllig ale. Med en stor doft av
bröd, torkad frukt, karamell och farinsocker. Mörkbrun färg
med stor skumkrona. Smaken är fruktig och maltig med en
mjuk bitterhet i slutet. Fyllig och även lite torr. En lång och
härlig eftersmak. Avnjut gärna med ost, choklad eller charkuterier.

St Bernardus Abt 12, 33 cl

Birra Menabrea 1846 Lager 33 cl

89:-

Det belgiska bryggeriet St Bernardus flaggskepp. 100 poäng
på Ratebeer säger allt. Ett alkoholstarkt mörkt, fruktigt och
elfenbensfärgat öl med en hög jäsning. Tack vare sin mjuka
och genuina arom är det ett relativt lättdrucket öl. Passar bra
till smakrika charkuterier och lagrade ostar, eller att dela med
en vän som gillar bra öl. Enjoy!

Svaneke Greenkeeper Pilsner Eko, 50 cl

89:-

Danmark - Svaneke Bryghus ligger i Svaneke på Danska ön
Bornholm. Det nuvarande bryggeriet öppnades som en av
Danmarks första mikrobryggerier under påsken 2000. En gyllene glödande fruktig ekologisk Pilsner. Doft av humle och
örter och en djup smak av majs och sommaräng. Passar fint
till törstsläckare och till det mesta i matväg.

Alkoholfritt & Lättdrycker
Apotekarns – HTVÅO vatten 50 cl

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.

KIVIK – DA VINCI 2.25% 33 cl

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
ÖL - San Miguel 0,0 %, 33 cl

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.

49:-

Tyskland– En ljus lager med typisk tysk karaktär, ofiltrerad
som ger genuin karaktär.

CIDER

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.

Vitt vin
Eisberg Chardonnay – Tyskland

69:-

Ett härligt friskt och fruktigt alkoholfritt vin med smak av
citron, mogna persikor med lätt vaniljtoner. Passar fint att
njuta på egen hand, men även till det mesta i matväg som ostar, charkuterier, sallader och gourmetpizzor.

69:-

En svensk cider med frisk och syrlig smak och med toner av
rabarber och jordgubbe

Angry Orchard Cider 33cl
Sigtuna Napa Pale Ale 0.5% 33 cl

39:-

Kolsyrad ren äppeljuice. Naturlig & frisk i smaken, härlig törstsläckare.

Vikbo Cider Röd Rabarber 4.5% 33 cl
Clausthaler Unfiltered 0.5% 33 cl

39:-

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:Naturliga drycker från svenska frukter & bär. Inget tillsatt
socker. Balanserad smak som är perfekt till mat eller törstsläckare.
*FLÄDER INGEFÄRA *JORDGUBB RABARBER
*PLOMMON PERSIKA *BLÅBÄR KOKOS
*LINGON ROSÉPEPPAR

Rött vin
Eisberg Cabernet Sauvignon – Tyskland

69:-

Ett läckert alkoholfritt rött vin med smak av mörka bär, toner
av Svarta Vinbvär. Passar fint att njuta på egen hand, men
även till det mesta i matväg som ostar, charkuterier, sallader
och gourmetpizzor.

SAN PELLEGRINO ARANCIATA 25 cl
29:Italiensk soda med äkta fruktkött och smak av apelsin.
SAN PELLEGRINO ROSSA 25 cl
29:Italiensk soda med äkta fruktkött och smak av blodapelsin.
SAN PELLEGRINO LIMONATA 25 cl
29:Italiensk soda med äkta fruktkött och smak av citron.

DRINKAR & AVEC
BUBBELDRINKAR
BELLA NOCHE

TERANINO ROSÉ

99:-

Apotekarns glögg med spännande smaker serveras med is,
frukt mousserande vin. Välj smak

115:-

En ljuvlig drink där Teraninos smak med rött vin, frukter och
kryddor gifter sig perfekt med en frisk Ros lemonad. Garneras
med rosblad. En smak explosion som förför alla!

Päron & Ingefära 2. Granatäpple 3. Hallon & Lakrits
FLÄDERTIZER
APEROL SPRITZ

115:-

Italiens mest populära drink, frisk och fräsch med Prosecco
och smak av bitter Apelsin.

Frisk drink med Hallandsfläder, lime & Appletizer. Smak av
svensk sommar!

GINGER 43
DISARONNO KISSES

115:-

Ljuvlig Italiensk passion! Mandellikör med Prosecco och smak
av Jordgubbe.

99:- 350:- Karaff

Fräsch vit Sangria med frukt och mousserande vin.
………………………...……………..
GIN & TONIC

125:-

Vi serverar vår GT på klassiskt vis med citonzest, is och tonic.
Vi erbjuder flera olika sorters kvalitets Gin och Tonic. Du väljer själv eller ber oss överraska dig med vårt val.
GIN

115:-

Spaniens klassiska Liquor 43 ger denna drink varma toner av
vanilj, Ingefära och fräsch lime.

COINTREAU FIZZ
CHAMPAGNE SANGRIA

115:-

115:-

Sommarkänsla med fräsch smak av Apelsin, Jordgubbar och
lime.
GARCIA COOLER

115:-

Uppfriskande och fräscht med Garcia Tequila Lemon, Cointreau, lime & Ginger Ale.

MOJITO

115:-

Friska fläktar från Karibien med rom, lime & mynta.

MACKMYRA JIN
HERNÖ GIN
HENDRICK´S ( serveras med gurka )
AURA GIN KARBUN ( serveras med apelsin & ätbar
Aktiv Kol )
TONIC
MACKMYRA TONIC
SWEDISH TONIC
FEVER TREE: 1. Premium Indian 2. Fläder
3. Meaditerranean 4. Lemon 5. Angostura

IRISH COFFEE

115:-

En klassiker från Irland! Whisky med kaffe och vispad grädde,
vårt egna recept med honung ger ny touch.

SPANISH COFFEE

115:-

En spansk variant på Liquor 43, kaffe och vispad grädde. Ny
favorit?

AVEC – APOTEKARNS BARVAGN ERBJUDER

Månadens Erbjudande

WHISKY

ROM & CHOKLAD

MACKMYRA VINTERGLÖD

35:- cl

Elegant, frisk och ekig med glöggtoner, inslag av apelsin, ingefära, tobal och vanilj.

Valfri Rom med choklad symfoni
100:- 2 cl
150:- 4 cl
ROM

MACKMYRA PORTVINSMÄTTAT FAT 40:- cl
Elegant recept med bäriga toner, inslag av björnbär, svartavinbär, plommon, fikon och russin. Rökigt recept med ekig
och rostad karaktär, inslag av björnbär, svartavinbär, plommon, fikon och russin.
MACKMYRA BRUKSWHISKY 30:- cl
Välbalanserad med fruktig och frisk karaktär av gröna äpplen,
kryddiga inslag av ingefära och citron med toner av knäck,
smörkola och lakrits.
MACKMYRA RÖK

30:- cl

En rökig svensk Whisky med egen karaktär och auktoritet.
Toner av torv och enrisrök, mjuk vanilj och rostad ek.

Diplomatico Mantuano

30:-/cl

En fantastisk mörk rom av högsta kvalitet av den torrare stilen. Mantuano lagras på amerikansk vitek i upp till 8 år. Smaken är torr med inslag av torkade fikon, aprikoser, fruktig choklad och en spännande kryddighet tillsammans med vanilj.
Passar fint till en god choklad.

Diplomatico Reserva Exclusiva

30:-/cl

En mjuk, elegant och komplex mörk rom med mycket smak
och härlig sötma. Denna rom lagras 12 år på små fat av amerikansk vitek. En fantastisk fruktighet i smaken med härliga
aromer av kakao och toner av smörkola, mogen tropisk frukt
och en fin vaniljton som ger ett underbart avslut. Njut på egen
hand eller till en god choklad.

LAPHROAIG QUARTER CASK 35:- cl
Skottlands stolthet! Maltig, mycket rökig och smakrik whisky
med tydlig gatkaraktär, inslag av torkade aprikoser, nötter,
apelsinskal och tjära.

Dictador 12 years

30:-cl

Dictador är en Solera Rom från Colombia, en smakrik och delikat rom. Smaken är rund med mjuk karamell, honung, rostat
kaffe och en spännande kryddighet. Passar fint till kaffet med
en mörk choklad.

