
Champagne 

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

100% Chardonnay      125:-/750:- 

Fantastisk Champagne från Cote de Blanc, ett kooperativ som 
har Premier och Grand Cru vingårdar med exceptionell jord-
mån. 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. 

 

De Saint Gall Blanc de Blanc Brut Premier Cru- Champagne 
Frankrike 

100% Chardonnay      125:-/750:- 

Fantastisk Champagne från Cote de Blanc, ett kooperativ som 
har Premier och Grand Cru vingårdar med exceptionell jord-
mån. Ett elegant och finessrikt vin med inslag av gröna äpp-
len, 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 jord-
mån. Denna årgångs Champagne från det fantastiska 2009 är 
magisk! Ett elegant och komplext vin med inslag av röda äpp-
len, röd grapefrukt, rostad nötter med brödiga toner och mine-
ralitet, en krämig mousse med lång underbar eftersmak. 

ROSE` 

Champagne Pannier Rubis Velours – Champagne – Frankrike 
145:-/850:- 

Pinot Noir 56%, Pinot Meunier 10%, Rött vin från Champagne 
34% 

Champagnehuset Pannier har mottagit flera utmärkelser un-
der åren och har förärats flera stjärnor av Richard Juhlin.  Vid 
normal framställning av Rosé Champagne tillsätts ca 10% rött 
vin, här är andelen hela 34% vilket ger en helt unik Cham-
pagne! En exceptionell och ovanlig Champagne med kraft och 
mycket smak. Härligt rubinröd färg och doft av röda bär. som 
vinbär, hallon och körsbär, lätt brödiga toner som påminner 
om en skogsbärspaj. Härlig mousse med fina små bubblor, en 
elegant Champagne med mycket smak, där röda bär domine-
rar och även torkade druvor. Passar perfekt till mat som rött 
kött, gärna charkuterier med mycket smak som lufttorkad 
Cecina de Leon,  Vildsvinskinka, Bresaola och även tryffel i 
olika former. 

 

 

Voirin Jumel Brut Grand Cru – Champagne Frankrike 

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier   125:-/750:- 

Fantastisk Champagne från liten familjeägd producent       
belägen i Grand Cru byn Cramant på höjden av Côte de Blanc. 
Doft och smak av rostat bröd, röda äpplen och röda bär. Pigg 
syra med en härligt behaglig mousse med bra balans och en 
stor smak. Njutes som aperitif, men fungerar till det mesta i 
matväg. 

 

Pierre Peters Cuvée de Réserve Blanc de Blanc – Champagne 
Frankrike  135:-/750:- 

Chardonnay 

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. 

 

André Clouet Silver Brut Nature Bland de Noir– Champagne 
Frankrike  125:-/750:- 

Pinot Noir 

En knastertorr Champagne med extra låg dosage som framhä-
ver vinets höga kvalitet. Livfullt och smakrikt och välbalanse-
rat 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     135:-/795:- 

Chardonnay - Pinot Noir – Pinot Meunier 

En av de främsta Champagnehusen med fantastisk Cham-
pagne 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. 



Mousserande 
 

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

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. 

 

Montelliana Prosecco DOC Treviso Extra Dry - Veneto Treviso – 
Italien  90:-/495:- 

En fantastisk Prosecco med pigga små bubblor. Ett torrt, 
friskt, fruktigt och aromatiskt mousserande vin.  Med en ele-
gant smak av päron, gula äpplen, banan, persika och minera-
ler. Passar att njuta som aperitif och till lättare mat. 

 

Vigneti del Sole Prosecco – Veneto Treviso – Italien    95:-/525:- 

Druvor – Glera 

En härlig Prosecco med ljus grön färg och pigga små bubblor. 
Doften är frisk och fruktig med toner av päron och citrus. Vi-
net är välbalanserat med en frisk syra, krämig mousse och 
fruktiga toner av päron, mogen citron och persika. Passar som 
aperitif och till lättare mat med fisk, fågel, skaldjur, sallad och 
buffé.  

 

Cantina di Soave Settecento33 Lessini Durello . Veneto – Italien 
       95:-/525:- 

Druvor – Durello 

Hantverks producerad Spumante från Soaves mest innovativa 
och avancerande producent, Cantina di Soave. Druvorna odlas 
i sluttningen vid Borgo Rocca Sveva där de får en specifikt 
lokal karaktär. Skimrande halmgul färg med doft av äpple, 
päron tillsammans med inslag av citron och grapefrukt. Frisk 
och behaglig smak med en uttalad krispighet och fin minerali-
tet. Passar som aperitif och till lättare mat med fisk, fågel, 
skaldjur, sallad och buffé. 

 

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

En fantastisk årgångs Cava 2017! Torr, frisk och välbalanse-
rad med små eleganta bubblor. Smaken är frisk med toner av 
citrus, päron och rostat bröd med mineraler. Passar som aperi-
tif och även till ostar & charkuterier. 

 

 

Mousserande  
 

 

Durbanville Hills Sparkling Sauvignon Blanc – Western Cape – 
Sydafrika       95:-/525:- 

Druva: Sauvignon Blanc 100% 

Durbanville  är Sydafrikas näst äldsta vinodlingsregion, det 
svala och blåsiga klimatet skapar perfekta odlingsförhållan-
den. Vingården ligger vackert belägen nära kusten med magni-
fik vy över Tygerbergs sluttningar, Table Bay, Taffelberget, 
Kapstaden och Robben Island. Perfekta förhållande för Sau-
vignon Blanc druvan, som här ger ett superläckert mousse-
rande vin. Friskt och fruktigt bubbel med inslag av tropiska 
frukter, fikon, grönpeppar, krusbär samt citrus. Passar perfekt 
som aperitif men även till lättare mat, klockren till getostar! 

 

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 fruk-
tigt med inslag av krispiga gröna äpplen, nötiga toner av ny-
bakat 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:- 

Detta eleganta vin produceras av Tysklands äldsta och mest 
prestigefyllda vinhus Reichsrat Von Buhl. Det är Mathieu 
Kauffmann tidigare vinmakare på Champagnehuset Bollinger 
som framställt vinet, ansvarar nu 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 Bri-
oche. Fylligt med lång eftersmak. Passar som aperitif och även 
till lättare mat. 



Mousserande Rose` 
 

Schlumberger Rosé Secco – Niederösterreich - Österrike 115:-
/595:-  

Pinot Noir och St. Laurent 

Ett superläckert mousserande rosé vin från Österrike, produce-
ras enligt Champagnemetoden. Fin hallonfärg med härliga 
små bubblor. Doft och smak av röda bär som hallon och jord-
gubbar med inslag av rosor. Fruktig, fräsch och lång efter-
smak. Passar perfekt som aperitif och lättare mat. 

 

Federico Paternina Cava Banda Rosa 2018 – Spanien 90:-/495:- 

Monastrell 70% och Pinot Noir 30% 

En fräsch årgångs Cava med fina och pigga bubblor. Ren och 
fruktigt smak med inslag av jordgubbar,kex, hallon och bloda-
pelsin. Passar som aperitif och till lättare mat. 

 

Monte Rossa Flamingo Rosé – Franciacorta – Italien              

Chardonnay 60% . Pinot Noir 40%  125;./750:- 

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 brödig-
het. Passar som aperitif och till ost, charkuterier, sallader och 
lättare mat. 

 

Pongrácz Rosé – Western Cape - Sydafrika  115:-/595:- 

Chardonnay 60% Pinot Noir 40% 

Pongrácz Rosé blev år 2012 rankad Top 10 i världen, bland 
finaste franska Champagner under tävlingen för att hitta de 
bästa mousserande vinerna i världen, inklusive Champagne. 
Vinet är framställt enligt Champagne metoden. Ett fylligt vin 
med en krämig mousse och inslag av röda och svarta bär och 
med klassiska toner av jäst. Lång, elegant eftersmak. Passar 
som aperitif och även till ostar & charkuterier, sallader och 
lättare mat. 

 

 

Mousserande Rött 
Rosso Fosco Lambrusco D.O.C – Italien   95:-/525:- 

Lambrusco 

Ett suveränt vin till ost & charkuterier!  Torrt, härligt friskt 
med fin frukt och syra med en delikat smak av röda bär. Lätt 
mousserande med fina bubblor. Produceras i Italiens mat-
hjärta Emilia Romagna där även Parma skinkan och Parme-
sanosten kommer från. Perfekt till Antipasto, ost, charkute-
rier, sallad & pizza. 



Vita viner  
 

Duo de Mers 2018  Languedoc-Roussilon – Frankrike    95:-
/450:- 

Sauvignon Blanc 70% Viognier 30% 

Ett läckert vin från sydvästra Frankrike där de två haven 
Atlanten och Medelhavet möts  

och förenar druvorna Sauvignon Blanc från Gascon med Viog-
nier från Languedoc. Torrt, friskt och fruktigt vin med doft av 
krusbär, nässlor och grönt. Smaken är betydligt rundare med 
inslag av örter och frukt som persika och nektarin. Passar fint 
till ostar, charkuterier och toppen till Chevré ost. 

 

Chateau Belleveau la Foret Viognier Roussane 2015, Sud-Ouest, 

Frankrike       95:- / 450:-  

Ett spännande och smakrikt vin. 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.  

 

Petit Chablis Domaine Bernard Defaix – Chablis Bourgogne 
Frankrike  115:-/495:-                                                                 
Chardonnay  

En härlig ursprungstypisk Chablis som inte gör dig besviken! 
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. 

 

Viña Tondonia Reserva Blanco 2005  Rioja Alta - Spanien 

Viura 90% och Malvasia 10%      145:-/695:-                                                                 
Mycket vin och smak från Rioja! Ett torrt, nyanserad vin med 
inslag av torkade äpplen, nötter, honung, halm och citrusskal. 
Lång eftersmak och helt fantastiskt! Passar fint till lagrade 
ostar och charkuterier, fisk och skaldjur. Detta är kanske värl-
dens mest berömda traditionsbärare av klassiskt tillverkade 
viner, man använder samma utrustning och samma metoder 
att tillverka vin som man använde sedan starten 1877. Dru-
vorna är skördade för hand. Man använder inte odlad jäst och 
vinet jäses i stora träståndare, utan temperaturkontroll. Vinet 
omdrages var sjätte månad. Klarning av vinet sker på klas-
siskt sätt med äggvita. Vinet är ofiltrerat. Lagras minst sex år 
på amerikansk ek och sedan på flaska cirka nio år innan det 
släpps ut på marknaden. 

 

 

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.  

 

Von Buhl Riesling Trocken Pfalz Tyskland  105:-/495:- 

År 1849 grundades firman av Franz Peter Buhl och blev en av 
de tre berömda B:na i Rheinpfalz. Anses idag som en av de 
främsta producenterna i Tyskland och dagens vinmakaren 
kommer från prestigefyllda Champagnehuset Bollinger. En 
frisk ungdomlig och knastertorr Riesling med aromatisk druv-
karaktär och fin fruktighet. En elegant smak med inslag av 
mineral, äpple, persika och lime. Passar perfekt till sallader, 
ost & charkuterier och att njuta på egen hand. 

 

Tenuta Marini Fiano 2014 – Apulien – Italien 105:-/495:- 

Fiano 100% 

Ett spännande och smakrikt vin från Italien på druvan Fiano. 
Djup halmgul färg med en blommig, aromatisk och kryddig 
doft. Smakrikt med toner av honung, hasselnötter och tropisk 
frukt som persika, en lång eftersmak. Passar fint till ostar, 
charkuterier och perfekt till Gourmetpizza Bianco. Ett vin 
man måste smaka! 

 

Little Beauty Sauvignon Blanc 2012 – Marlborough – Nya Zee-
land 125:-/595:-  

Sauvignon Blanc 100% 

Från en av Nya Zeelands vinstjärnor kommer detta underbara 
vin. Detta unika vin produceras i mycket liten skala och hant-
verksmässigt. Svår hittat, så passa på! En typisk Sauvignon 
Blanc från Nya Zeeland, men med mycket koncentration och 
smak. Stor doft och smak av citrus, gröna äpplen, tropisk 
frukt som kiwi och passionsfrukt, sparris, med lätt rökiga to-
ner. Välbalanserat med frisk syra, mineralitet och en lång ef-
tersmak. Passar till ostar som getost, men även till andra ostar 
& charkuterier, tips till Gourmetpizza Bianco. 



Vita viner  
 

Navardia 2018 – Spanien – Navarra / Rioja, Ekologiskt              

       95:-/450:- 

Sauvignon Blanc 50% och Garnache Blanco 50% 

Vår egen import från en liten producent i hjärtat av Spanien, 
med passion för sitt vinhantverk med ny tänkande och inno-
vation Handplockade ekologiskt odlade druvor. En modern 
Rioja inslag av tropisk frukt, ananas, passionsfrukt och 
mango, smakfullt, friskt och fruktigt, där de båda druvorna 
samspelar perfekt. Passar fint till ostar, charkuterier, pizzor 
och fantastiskt god till Chevréost. 

 

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. 

 

 

Chateau Ste Michelle Chardonnay 2015 – Washington State - 
USA        115:-/550:-  

Smaken är torr, fruktig, balanserad med fatkaraktär och in-
slag av gula äpplen, nötter, tropisk frukt och citrus. Ett här-
ligt och smakrikt vin. Passar till ostar, charkuterier & smakrik 
mat. 

 

Birichino Malvasia Bianca 2015 – Kalifornien USA   
                     105:-/495:- 

Friskt, torrt och stramt, med härliga toner av litchi, jasmin, 
kaprifol och citrus. Vinet har djup, längd och precision och 
toner av mandarin och apelsinblom. Passar perfekt att dricka 
som sällskaps vin, men även till goda ostar och charkuterier. 

 

Santa Rita 120 Chardonnay 2014 – Valle Central – Chile                 
       105:-/495:- 

Chardonnay 100% 

En maffig Chardonnay från Chile, där vinmakarna valt de 
bästa Chardonnaydruvorna från 2014 års skörd. Ett smakrikt 
vin med inslag av tropisk frukt, gula äpplen, honung och ros-
tade nötter. Ett välbalanserat och fylligt vin med en härligt 
lång eftersmak. Passar perfekt till ostar & charkuterier. 

 

 

Rossi -  2017 Malvazija Istrien Kroatien     115:-/550:- 

Smaka på Istriens druva Malvazija! Detta vin kommer från en 
av Kroatiens främsta vinproducenter. Ett välbalanserat vin 
med inslag av citrus som apelsinskal med toner av persika och 
ananas i kombination av Malvazijas typiska karaktär av aca-
cia 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   115:-/550:- 

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

  



Röda vinerRöda vinerRöda vinerRöda viner 

OIASSO 

Dessa tre viner är resultatet av vinmakarens passion för hant-
verket att skapa de perfekta vinerna! 

Från de bästa odlingarna och äldsta vinrankorna har druvorna 
ekologiskt odlats och varsamt plockats för hand. Druvorna 
skördas i perfekt mognad och i liten volym, långsam jäsning 
och lagras i franska ekfat i 10 månader. Vi får möjlighet att 
prova de tre sortrena druvorna som är den typiska samman-
sättningen av en klassisk Rioja. 

 

Oiasso 2015– Spanien – Navarra / Rioja, Ekologiskt 145:-/695:- 

Tempranillo 100% 

Vår egen import från en liten producent i hjärtat av Spanien, 
med passion för sitt vinhantverk med ny tänkande och inno-
vation. Handplockade ekologiskt odlade druvor från vingår-
dens äldsta och bästa läge, vinrankorna får här kämpa och ger 
toppkvalitet och liten skörd. Allt sker varsamt för att bevara 
druvorna och ge toppvinerna som produceras i mycket liten 
volym. Lagras 10 mån på franska ekfat.  Doften är intensiv 
och attraktiv med toner av skogsbär, med lätta fattoner och 
kryddiga inslag. Smaken är fruktig, silkeslen med mjuka fina 
tanniner, välbalanserat med en lång eftersmak. Passar perfekt 
lagrade ostar, charkuterier och vilt. 

 

Oiasso 2015– Spanien – Navarra / Rioja, Ekologiskt 145:-/695:- 

Graciano 100% 

Vår egen import från en liten producent i hjärtat av Spanien, 
med passion för sitt vinhantverk med ny tänkande och inno-
vation Handplockade ekologiskt odlade druvor från vingår-
dens äldsta och bästa läge, vinrankorna får här kämpa och ger 
toppkvalitet och liten skörd. Allt sker varsamt för att bevara 
druvorna och ge toppvinerna som produceras i mycket liten 
volym. Lagras 10 mån på franska ekfat. Doften är intensiv och 
attraktiv med toner av skogsbär som blåbär och björnbär, 
med lätta fattoner av cederträ med en delikat blommighet av 
ros. Smaken är kraftig, fruktig, frisk med hög syra, silkeslen 
med mjuka fina tanniner, välbalanserat med en lång efter-
smak. Passar perfekt till charkuterier, lagrade ostar speciellt 
av får och get. 

 

 

 

Oiasso 2015– Spanien – Navarra / Rioja, Ekologiskt 145:-/695:- 

Garnacha 100% 

Vår egen import från en liten producent i hjärtat av Spanien, 
med passion för sitt vinhantverk med ny tänkande och inno-
vation. Handplockade ekologiskt odlade druvor från vingår-
dens äldsta och bästa läge, vinrankorna får här kämpa och ger 
toppkvalitet och liten skörd. Allt sker varsamt för att bevara 
druvorna och ge toppvinerna som produceras i mycket liten 
volym. Lagras 10 mån på franska ekfat. Doften är intensiv och 
attraktiv med mineraltoner, röda bär som vinbär, jordgubbar 
och hallon med lätta fattoner. Smaken är fruktig, silkeslen 
med mjuka fina tanniner, friskt, elegant och välbalanserat 
med en lång eftersmak. Passar perfekt till ostar, charkuterier, 
sardiner och lax, även till grillat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Röda vinerRöda vinerRöda vinerRöda viner 

 

Navardia 2018 – Spanien – Navarra / Rioja, Ekologiskt            
       95:-/450:- 

Tempranillo 85% Garnacha 10% och Graciano 5% 

Vår egen import från en liten producent i hjärtat av Spanien, 
med passion för sitt vinhantverk med ny tänkande och inno-
vation.  Handplockade ekologiskt odlade druvor. En modern 
Rioja med inslag av skogsbär, hallon, röda vinbär, kryddiga 
toner av peppar och lakrits med en fin mineralitet . Smakfull 
och mjukt med välbalanserade tanniner. Passar perfekt till 
ostar, charkuterier och även våra pizzor. 

 

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 ursprungsty-
piskt 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 tanni-

ner. Mjukt med lång eftersmak. Passar fint till ostar & charku-

terier. 

Rioja Bikaña 2013 – Tempranillo – Rioja Spanien 95:-/450:- 

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 & char-

kuterier. 

 

Condado de Haza 2015 DO – Tempranillo - Ribera del Duero- 

Spanien  105:-/495:- 

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 balanse-

rad fruktsyra. Passar fint till ostar & charkuterier. 

 

 

Serras del Priorat 2015 – Prioarat Spanien  145:-/695:-               

60% Grenache, 20% Carignan, 20% Cabernet Sauvignon and 

Syrah. 

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.  

 

Viña Tondonia Reserva 2006 Rioja Alta – Spanien    145:-/695:- 

Tempranillo 70%, Garnacho 20%, Graciano and Mazuelo 10%. 

Mycket vin och smak från Rioja! Ett torrt, mjukt och fruktigt 
vin med balanserade tanniner och behaglig fatkaraktär. Kom-
plex, kryddig, utvecklad doft med tydlig fatkaraktär, inslag av 
torkade körsbär, jordgubbar, vanilj, tobak, kardemumma, 
choklad och nötter. Lång eftersmakoch heltr fantastiskt! Pas-
sar fint till lagrade ostar och charkuterier som vilt. 

Detta är kanske världens mest berömda traditionsbärare av 
klassiskt tillverkade viner, man använder samma utrustning 
och samma metoder att tillverka vin som man använde sedan 
starten 1877. Druvorna är skördade för hand. Man använder 
inte odlad jäst och vinet jäses i stora träståndare, utan tempe-
raturkontroll. Vinet omdrages var sjätte månad. Klarning av 
vinet sker på klassiskt sätt med äggvita. Vinet är ofiltrerat. 
Lagras minst sex år på amerikansk ek och sedan på flaska 
cirka nio år innan det släpps ut på marknaden. 

 

Nat´Cool Drink Me 2017 Bairrada – Portugal 105:-/695:- 1 liter 

Baga 100% 

Ett supercoolt vin från familjeproducenten Niepoort, som här 
visar en ny och modernare stil på druvan Baga. Vinet är 
mjukt och samtidigt komplext och påminner lite om en Beau-
jolais Cru eller Nebbiolo i stil. Ljust röd i blommig, fruktig stil 
med smak av mogna röda och mörka bär, viol, kryddor och 
mineral. Passar till charkuterier, smakrika lagrade ostar, även 
perfekt till rostade rödbetor med Chevré. 

 

Castillo de Molina Carmenère Reserva 2011 - Maule Valley – 
Chile 95:-/450:- 

Carmenère 100% 

Ett härligt och mjukt vin med mycket smak. Kryddiga toner 
och smak av mörka bär som körsbär och svarta vinbär, med en 
fin fatkaraktär. Välbalanserat och fylligt med rund, koncen-
trerad smak av mogen frukt, med mjuka tanniner, hög syra 
och en lång eftersmak. Passar till grillat, gärna med heta kryd-
dor, ostar, Charkuterier och som sällskaps vin. 



Röda vinerRöda vinerRöda vinerRöda viner 

 

Sans Soufre Ajouté 2018 – Cotes du Rhöne – Frankrike                
115:-/550:- 

Ett fantastiskt Rhone vin med mycket smak! Kommer från 
Cave de Cairanne som ligger beläget öster om floden Rhöne 
där odlingarna ligger i en sluttning, väl exponerade för solen. 
Druvorna handplockas och med en noga vinframställning ger 
de vingården ett stort utbud av prisbelönta kvalitetsviner. 
Djupt rubinröd färg. Stor doft med mörka bär som björnbär 
och svarta körsbär. En gudomlig smak med mörka bär och lätt 
pepprighet,  mycket runt och fylligt vin med en lång           
eftersmak. Ljuvligt! Passar perfekt till lagrade ostar och               
charkuterier, gärna vilt. 

 

Chanson Bourgogne Pinot Noir 2018, Bourgogne – Frankrike 
115:-/550:- 

100% Pinot Noir 

Ett fylligt, komplext och generöst vin. Intensiva aromer av 
mogna svarta bär och inslag av lakrits. Smakrikt med toner av 
mörka bär och blommiga inslag,  välgjorda tanniner med lång 
och fruktig eftersmak. Passar till charkuterier som vilt och 
nötkött, smakrika lagrade ostar, även perfekt till rostade röd-
betor med Chevré. 

 

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 Rödbe-
tor 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 välbalan-

serad och fyllig med mörka plommon, björnbär, mogna körs-

bär och franska örter. 

 

 

 

 

The Cloud Factory Pinot Noir 2016 Marlborough – Nya Zeeland 
105:-/495:- 

Pinot Noir 100% 

En tidslös och klassisk Pinot Noir från Nya Zeelands distrikt 
Marlborough, känt för sina fina Pinot Noir viner. Friskt,          
elegant och kryddigt, med inslag av skogshallon, jordgubbar 
och körsbär. Passar till ostar, charkuterier, även perfekt till 
rostade rödbetor med Chevré. 

 

Little Beauty Pinot Noir 2013 – Marlborough – Nya Zeeland 
125:-/595:- 

Pinot Noir 100% 

Från en av Nya Zeelands vinstjärnor kommer detta underbara 
vin som produceras i mycket liten skala och hantverksmässigt. 
Svår hittat, så passa på! Doft och smak av röda bär som vin-
bär, körsbär och jordgubbar, svartpeppar och mineraler med 
en perfekt fatkaraktär. Välbalanserat med frisk syra, smakrikt 
men elegant med en lång eftersmak. Passar till ostar, charku-
terier och perfekt till Gourmetpizza med Rödbetor. 

 

Sartori Pinot Noir IGT 2016 - Veneto – Italien – 115:-/550:- 

En superhärlig Pinot Noir från norra Italien med smakfull 
karaktär. Doft och smak med inslag av mörka körsbär, björn-
bär, plommon, svartpeppar med lätt jordiga toner. Välbalan-
serat med frisk syra, smakrikt men elegant med en lång efter-
smak. Passar till ostar, charkuterier och perfekt till Gourmet-
pizza med Rödbetor. 

 

Hanging Snakes 2017 Barossa Valley – Australien 135:-/650:- 

Shiraz 96%  Viognier 4% 

Ett fantastiskt vin från en av Australiens mest hyllade vinma-
kare. Fylligt och komplext med inslag av mörka bär som 
björnbär och plommon med en balanserad ekfatskaraktär, 
pepprighet och en fräsch fruktighet från Viognierdruvan. Vi-
net har mjuka tanniner och en elegant lång eftersmak. Passar 
perfekt till lagrade ostar och charkuterier. 



Röda vinerRöda vinerRöda vinerRöda viner 

 

Kris Pinot Noir 2016  Sicilien – Italien 95:-/450:- 

Pinot Nero 100% 

Ett medelfylligt vin med aromer av mogna röda och svarta 
bär, kanel, kryddnejlika och en vanilj arom som berikar bou-
queten. Friskt och välbalanserat med bäriga inslag och en här-
lig ton av lakrits som ger vinet elegans och struktur. Passar till 
charkuterier som vilt och nötkött, smakrika lagrade ostar, 
även perfekt till rostade rödbetor med Chevré. 

 

Casale dello Sparviero DOCG Chianti Classico 2016 Toscana – 
Italien 115:-/550:- 

Sangiovese 95% Canaiolo 5% 

En ekologisk Chianti från en av våra favoritgårdar I Chianti, 
Årgången 2016 i Chianti hyllas som en ny kanonårgång och 
vinet får hela 97 poäng av parker! Vinet har lagrats 12 måna-
der på slovenska fat och sedan 6 månader på flaska. Härlig 
doft med röda vinbär, körsbär och viol. Smaken är medelfyllig 
med bra syra med inslag av örter, fat, mörka bär och choklad 
välbalanserat med eleganta tanniner. Passar perfekt till char-
kuterier, ostar och gourmetpizzan! 

 

Barbera d’Alba Superiore D.O.C. 2016 -  Piemonte – Italien  
115:-/550:- 

Utsett som årets vinort av Munskänkarna ger Barbera fantas-
tiska viner och detta inget undantag, vingården Camparo lig-
ger i byn Langhe i hjärtat av Piemonte. Här i perfekt terroir 
har denna familjegård  i tre generationer ekologiskt odlat vin 
och hasselnötter, som anses vara de främsta i världen. Detta 
underbara vin är intensivt mörkt rött med en härlig arom av 
mörka körsbär, skogshallon och örter. Smaken är intensiv, 
fyllig och frisk med en balanserad örtighet. Passar perfekt till 
ostar, charkuterier och även god till Gourmetpizza. 

 

Crocera Barbera d´Asti Superiore D.O.C – Piemonte – Italien 
115:-/550:- 

Utsett som årets vinort av Munskänkarna ger Barbera fantas-
tiska viner och detta är inget undantag, denna vinård ligger i 
byn Fontanile. I perfekt sydvästligt läge växer här Barbera 
druvorna av premiumkvalitet från över 60 år gamla vinstock-
ar. Ett underbart vin med mycket smak. Djupt mörkröd färg. 
Doften är stor med intensiva toner av mörka bär som körsbär 
och krikon, rökiga toner och mörka kryddor. Smaken är gene-
rös och mogen med tydliga inslag av plommon, körsbär. Ef-
tersmaken är välbalanserad med frisk syra och komplexitet. 
Passar perfekt till ostar, charkuterier och även god till Gour-
metpizza. 

 

 

 

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. Sma-
ken är härligt frisk med inslag av mörka bär, välbalanserat 

med eleganta tanniner. Passar fint till ostar, charkuterier, sal-

lad 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 kryd-

digt och mustigt vin med inslag av fat, körsbär, korinter, ka-

nel, 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. 

 

Sartori L'Appassito 2012 – Veneto – Italien          105:-/495:- 

Cabernet Sauvignon, Corvina, Corvinone och Merlot 

Ett spännande vin med intressant druvblandning. Doft och 
smak av röda bär som körsbär och hallon, choklad, tobak, lä-
der med inslag av mineral. Fylligt och smakrikt med mjuka 
tanniner och välbalanserat. Passar till ostar, charkuterier och 
att njuta som det är. 

 

Nicosia Etna Rosso 2015 – Sicilien – Italien 

Nerello Mascalese 80% och Nerello Cappuccio 20%   135:-/650:- 

Ett så coolt vin från Sicilien och Etna där jordmånen är vulka-
nisk och väldigt rik på mineraler och ligger på en höjd av 700-
750 meter över havet. Ger ett unikt vin med egen karaktär och 
smak. 

Ett smakrikt och elegant vin, doft och smak med inslag av 
röda frukter och bär, örter, kryddor och lakrits. En lång efter-
smak med mineraltoner. Passar till ostar, charkuterier och 
perfekt till Gourmetpizza med Rödbetor. 



Röda vinerRöda vinerRöda vinerRöda viner 

Allesverloren Shiraz 2016 – Swartland Sydafrika 105:-/495:- 

Allesverloren Shiraz är egendomens mest berömda vin. Vinet 

gjorde Danie Malan till årets vinmakare i Sydafrika. Kom-

plext 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. 

 

 

Eikendal Pinotage 2012 Stellenbosch – Sydafrika 105:-/495:- 

Pinotage 100% 

En härlig Pinotage  från vingården Eikendal som för varje år 
får högre betyg av vinpressen. Ett smakrikt och fylligt vin 
med inslag av mörka plommon, svarta körsbär, kryddor, ek 
och mineral. Lång härlig eftersmak med mjuka tanniner. Pas-
sar till grillat, gärna med heta kryddor, ostar, charkuterier och 
som sällskapsvin. 

 

Alto Cabernet Sauvignon – Stellenbosch – Sydafrika  105:-/495:- 

Cabernet Sauvignon 

Sydafrikas kanske mest välkända vin och oerhört väletablerat 
på den inhemska marknaden, vunnit mycket utmärkelser. Ett 
fylligt vin med stor komplexitet, inslag av mörka bär och frukt 
som björnbär, svarta vinbär, plommon, läder, blyerts, tobak 
och cigarrlåda. Eftersmaken är rund, med fina tanniner, fin 
fatkaraktär och bra struktur. Passar perfekt till charkuterier 
och lagrade ostar. 

 

Fairview Shiraz – Coastal Region – Sydafrika  105:-/495:- 

Shiraz  

Ett vin från en av Sydafrikas spännande producenter som vå-
gar experimentera och stå i centrum för nytänk. En häftig 
Shiraz i Sydafrikansk tappning som bjuder på solmogen frukt 
med frisk syra som balanserar fint. Inslag av peppar, mörka 
bär och frukt som björnbär, körsbär, choklad, viol, liten rökig-
het. Eftersmaken är rund, med fina tanniner, fin fatkaraktär 
och bra struktur. Passar perfekt till charkuterier och lagrade 
ostar. 

 

 

Scylla  2107– Kalifornien  USA               125:-/595:-                     
33 % grenache, 5 % mouvèdre, 62 % carignane 

Ett underbart och unikt vin som jäst på sin egen naturliga 
jäst, man låter även en del stjälkar få vara med för textur och 
fräschör. Man varken klarnar eller filtrerar vinet för att be-
hålla så mycket smak och doft som möjligt. Inbjudande doft 
av röda krossade, mogna bär och friska aromatiska toner av 
viss blommighet och toner av citrus. Smaken är frisk med sil-
kiga men tydliga tanniner som balanseras av en härlig röd-
fruktighet såsom mogna röda vinbär, hallon och röda körsbär. 
Så gott! Passar perfekt till ostar & charkuterier, även härligt 
till vår Rödbetspizza. 



Rosè Vin 

 

Navardia 2018 – Spanien – Navarra / Rioja, Ekologiskt             
       95:-/450:- 

Garnacha 100% 

Vår egen import från en liten producent i hjärtat av Spanien, 
med passion för sitt vinhantverk med ny tänkande och inno-
vation. Handplockade ekologiskt odlade druvor. En modern 
Rioja med bäriga inslag av hallon och smultron, blommiga 
toner av ros, smakfullt, friskt och fruktigt med en lång efter-
smak. Passar perfekt till ostar, charkuterier, pizzorna och gi-
ven till vår Savolax. 

 

 

Via del Campo Rosado Organic 2016 - Kastilien-La Mancha – 
Spanien 95:-/450:- 

Tempranillo &  Bobal  

Ett torrt, fräscht, fruktigt och härligt rosévin från hjärtat av 
Spanien. Smaken är fruktig med inslag av jordgubbar, vit per-
sika och hallon med fin eftersmak. Passar perfekt att njuta 
som sällskaps vin, till ostar, charkuterier, sallader och Gour-
metpizzor. 

 

 

Villa Elvira IGT - Toscana -  Italien  95:-/450:-

Sangiovese 

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. 

 

Herencia Altés Garnatxa 2018 Terra Alta – Spanien 95:-/450:- 

Detta härliga rosévin kommer från Spanska Katalonien och 
vinproducenten som överraskar med sina viner av toppkvali-
tet! Spännande Rosé på druvan Garnacha som ger mycket 
smak och karaktär till vinet. Läcker ljus laxrosa färg som bju-
der in till ett friskt och fräscht rosévin. En delikat doft av 
blomster, citrus och röda bär, med fruktig smak. Passar per-
fekt att njuta till ostar & charkuterier, pizza och sallader och 
även på egen hand i solen. 

 

Allesverloren Tinta Barocca 2017 Swartland – Sydafrika  
       95:-/450:- 

Detta vin kommer från Sydafrikas äldsta vingård och anses 
vara en av de främsta. Med all sannolikhet världens enda 
rosévin gjort på denna druvsort. Det säljs enbart på farmen 
och här i Sverige. Bara de finaste druvorna har valts ut och 
skördats för hand i början av februari. Ett medelfylligt, 
fräscht vin med en fruktig karaktär av jordgubbar, hallon och 
körsbär med en touch av vanilj. Passar perfekt att njuta till 
ostar & charkuterier, pizza och sallader och även på egen hand 
i solen. 

 

 



Dessertvin  
 

Quinta das Tecedeiras Tawny Reserve – Douro Portugal  15:-/cl 

I hjärtat av Douro hittar vi denna charmiga vingård. Ett un-

derbart Portvin med en härlig doft av karamell, torkad frukt 

och toner av gyllene sirap. Smaken är komplex och aromatisk 

med inslag av torkad frukt som fikon, mandel. En lång och 
behaglig eftersmak med rostade toner av kaffe, choklad och 

honung. Härligt mjukt tack vare den 7 år långa fat lagringen. 

Apotekarns import.   

Chateau Belleveau la Foret, Petit Maseng , Sud-Ouest, Frank-

rike  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. Apotekarns import.  

 

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 aro-

matisk doft med inslag av apelsinskal, torkade aprikoser, nöt-

ter och bränt socker. Smakrikt, fruktigt vin med inslag av tor-

kade aprikoser, nötter och honung. Serveras som aperitif, per-

fekt till smakrika desserter, gärna med choklad och/eller nöt-

ter. 

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-
bart vin med toner av mörka körsbär, söta kryddor, kanderad 

frukt och toner av söt honung. En perfekt balans mellan syra 

och alkohol, lång eftersmak av kryddiga frukter och mörk cho-

klad. Passar perfekt till mörk choklad och ädelostar, gärna en 

bit Stilton med fikonmarmelad. 

 

 

Barbeito Madeira 2003 Single Harvest - Madeira D.O.P. Portug-

al 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, till-

sammans 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        20:- cl                                                                          

Lagring Solera min 5 år 

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 end-

ast 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. 

  



 

Öl 

 

MoHawk Rosé Brut IPA Sverige 99:- 

En torr öl med parfymerat blommig, örtig och citrusaktig 
humle som smaksatts med hallonpuré. Komplex balans där 
hallonen är framstående men snabbt möts av humlen. Hallon-
smaken ger förnimmelse av sötma trots att ölet är helt torrt. 
Härlig som törstsläckare, men passar perfekt till aperitif, ostar 
& charkuterier. 

 

MoHAwk GoFresher  Sverige 89:- 

En fruktig öl med vete som smaksatts med gurka och havtorn. 
Gurkan och havtornen samspelar och båda bidrar med ungefär 
lika mycket smakmässigt. Tropisk mogen frukt, viss citrus 
från humlen och en friskhet från gurkan samt torr humlebeska 
balanserar upp sötman. Passar perfekt som törstsläckare, men 
även till ostar & charkuterier. 

 

Mohawk Unfiltered Lager Sverige 89:- 

En modern tolkning av en klassisk lager. Lätt brödig aningen 
karamellig malt med mjukt gräddig munkänsla kompletteras 
av örter, citrus och tropisk frukt från humlen. Passar fint som 
törstsläckare men även att njuta till ostar, charkuterier och 
gourmetpizzan. 

 

 

MoHawk X  Dubbel IPA Sverige 99:- 

Komplexa stora dofter och smaker av citrus, tallbarr, måttlig 
mängd tropisk frukt och aningen blommigt parfymerad ton. 
Inslag av svarta vinbär och krusbär kan anas. Markerad beska 
i smaken vägs upp av alkoholsötman. Fantastisk till smakrika 
ostar och charkuterier. 

 

MoHawk Lilla London Sverige 99:- 

En klassisk London Porter enligt sent 1800-talsrecept. Fyllig, 
krämig, maltig öl med mycket mörk choklad och toner av 
kaffe och en antydan av lakrits. Aningen rökig ton som inte 
står ut som rökighet för sig själv utan mer som att dom övriga 
smakerna har modulerats. Passar perfekt till ädelostar, cho-
klad och att njuta efter maten. 

 

 

 

 

 

Cape Point Lager  Sydafrika      79:- 

Spännande öl från CapeBrewery på Godahoppsudden! En frisk 
och krispig lager. Doft av citrus och gräs, med generös smak 
av malt med toner av humle. Passar fint som törstsläckare 
men även att njuta till ostar, charkuterier och gourmetpizzan. 

 

Cape Point IPA Sydafrika     79:- 

Spännande öl från CapeBrewery på Godahoppsudden! En 
smakrik och fruktig IPA. Tydlig doft av malt, humle och ci-
trusfrukter med generös smak av malt och fruktiga inslag av 
mandarin och citron. En välbalanserad beska och fin efter-
smak. Passar fint till ostar, charkuterier och gourmetpizzan. 

 

Cape Point Pale Ale  Sydafrika     79:- 

Spännande öl från CapeBrewery på Godahoppsudden! En 
fruktig och frisk Pale Ale. Lätt maltig och humlearomatisk 
doft med tropiska frukter med en fruktig smak med inslag av 
citrus och en touch passion. Passar fint till ostar, charkuterier 
och gourmetpizzan. 

 

Super Bock Lager Portugal    79:- 

En av Portugals mest populära och uppskattade öl. En upp-
friskande och krispig lager. Doft av citrus och gräs med örtig 
humlearom, smaken är ren och frisk med lätt humle toner. 
Passar fint som törstsläckare men även att njuta till ostar, 
charkuterier och gourmetpizzan. 



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 79:- 

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 Gold Cliff IPA – Hawaii     79:- 
 

En frisk och fruktig IPA med mycket smak av tropisk frukt 
med stor vikt på ananas. Tydliga inslag av malt, humle med 
massor av frukt! Välbalanserad beska och fin eftersmak. Pas-
sar fint till ostar, charkuterier och gourmetpizzan! 

 

 

 

 

San Miguel 33 cl 69:- 

En spansk klassiker! En ljus lager med frisk smak som passar 

perfekt som törstsläckare. Given Tapas kompis! 

 

Alhambra Reserva 1925  33 cl Spanien 79:- 

Ljus starkare lager. Alhambra Reserva 1925 är en smakrik 

delikat lager med en gyllene amberton. Passar fint till ost & 

charkuterier. Vinnare av 2009 års World Beer Awards i kate-

gorin WORLD’S BEST STANDARD PREMIUM LAGER,                

Alhambra Reserva (6,4%).  

 

Schneider Weisse Tap 1 Meine Blonde Weisse, 50 cl 99:- 

Tyskland - Veteöl, Öl, Hefeweizen 

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:- 

Tyskland - Vetebock som har en traditionsenlig jäsning på 

flaska, den är opastöriserad och även ofiltrerad. Mörkt rubin-

röd. 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 Bryg-

hus på Danska ön Bornholm. Det nuvarande bryggeriet öpp-

nades 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. 



Öl 

Oud Beersel Oude Geuze Vieille 37.5 cl 99:- 

Belgien - Oud Beersel Oude Geuze är ett av naturens under-

verk, en blandning av lambic från olika år. Två och tre år 

gamla lambic är ölets främsta bidrag till smaken. Toner av 

humle och frukt ger en karaktär som är mycket uppskattad av 

ölfantaster runt om i världen. God till ost & charkuterier och 

till det mesta i matväg.     

 

St Bernardus Prior 8,  33 cl 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 charku-

terier. 

 

St Bernardus Abt 12, 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! 

 

Brasserie d´Achouffe Triple IPA – Belgien   89:- 

Från ett av de mer spännande Microbryggerierna i Belgien 
kommer denna spännande öl. Kännetecknas av de små Gno-
merna som pryder etiketterna, en lek med stadens namn 
Achouffe-Chouffe, som på Vallondialekt betyder just Gnom. 
Stor komplex doft och smak med inslag av tropisk frukt och 
kryddor. Lång och komplex efterbeska. Passar utmärkt till 
ostar, charkuterier och Gourmetpizzorna. 

 

Brasserie d´Achouffe – Cherry Chauffe- Belgien            89:- 

Från ett av de mer spännande Microbryggerierna i Belgien 
kommer denna spännande öl. Kännetecknas av de små Gno-
merna som pryder etiketterna, en lek med stadens namn 
Achouffe-Chouffe, som på Vallondialekt betyder just Gnom. 
Här har flaggskeppet Mc Chouffe fått jäsa med en rejäl mängd 
färskkrossade körsbär. I Cherry Chouffe fås en fullmatad arom 
av körsbär med smak av rostad malt med en fruktig och örtig-
het av humle. Passar utmärkt till ädelostostar och given till 
desserter med choklad och körsbär, prova vår Körsbärsdessert! 

 

 

Birra Menabrea 1846 Lager 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 genera-

tionen.  

 

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 bryggeri-

ets 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 bryggeri-

ets 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. 

 



Alkoholfritt & Lättdrycker 

 

Vatten Apotekarns 50 cl Karaff 29:- 

Vatten från sjön Sommen som renas i ett unikt system Solut-

ions, ger ett 100% rent & gott vatten. Stilla eller kolsyrat.  

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. 

 

Sigtuna Napa Pale Ale 0.5% 33 cl  49:- 

Sverige -  Sigtuna Non Alco Pale Ale har en citrusfrisk karak-

tär, 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 öl-

kombination, 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 os-

tar, charkuterier, sallader och gourmetpizzor.   

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.    

 

Mousserande Vin  69:- 

Nosecco—Italien 

En fantastiskt god alkoholfri Prosecco! Frisk, fruktig med 

pigga bubblor med smak av citrus och gröna äpplen. Passar 

perfek till aperitif och lättare mat. 

  

 

 

Da Vinci 2.25% 33 cl  49:- 

En frisk och pärlande dryck av Sauvignon Blanc vin & äpple. 

Torrt med härlig smak av fläder som passar perfekt som aperi-

tif och till mat. 

 

Ferm Kombucha       49:- 

Fermenterat te, nyttigt gott och fräscht. En ekologiskt natur-
dryck. Fyra härliga smaker. 

Ingefära & Citron 

Mandarin & Stjärnanis 

Mint & Lavendel 

Blåbär & Svarta Vinbär 

 

Belvoir Lemonad       39:- 

Härliga Lemonader med naturliga och fantastiska smaker. Sju 
uppfriskande smaker. 

Citron 

Fläder 

Röd Grapefrukt 

Fläder & Ros 

Lime & Soda 

Gingerbeer 

Gin & Tonic 


