
Vinmeny 
Wine menu

 
BUBBLOUR 

Clos Amador Cava Brut Reserva, Penedes, Spanien …………………..… 99 / 399 
Öppen utvecklad doft med toner av citrus, grönt äpple, lime och ett uns torkade fikon och dadlar.Lättillgänglig, 
modernt ren smak med pigga bubblor och bra fräschör där äpple- och citrustonerbäddas in av generös 
fruktighet. 
Druvor: Macabe, Xarel-lo, Parellada 

Lanson Le Black Label Brut Champagne, Frankrike ………..………………..  999 
En frisk och livfull Champagne med en elegant krämig mousse med fina små bubblor. 
Man hittar mogna inslag av rostat bröd, vinteräpplen, mineral och grape. 
Druvor: Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier 

 
ROSÉ 

Chateau Vignelaure Rosé, Coteaux d´Aix en Provence, Frankrike …… 129 /559 
Ljust laxrosa fäg. 
Intensiv doft av röda bär, persika och mogen grapefrukt. 
Ett välbalanserat vin med en fräsch elegant fruktig struktur och en lång eftersmak av mogna röda bär samt ett 
kryddigt inslag. 
Druvor: Grenache, Syrah, Cabernet, Vermentino 

VITA VINER White Wine 

Schmitt Söhne Riesling Kabinett 2018, Tyskland .………………….… 109 / 449 
Nyanserad, frisk smak med en fin fruktsötma och inslag av päron, ananas, vita blommor samt en rökig 
mineral ton. 
Druva: 100% Riesling 

Le Grand Noir Viognier 2019, Frankrike ……………………….…………119 / 489 
Med en torr och medelhög syra som balanserar upp den intensiva fruktigheten. I vinets fylliga fruktighet kan 
du känna aromer av aprikos, tropisk fruktighet med inslag av ingefära. Syran i vinet ger en frisk eftersmak. 
Vi rekommenderar att para med små salta förrätter, pasta, nudlar samt fisk- och skaldjursrätter. 
Allergener: Sulfiter 
Druvsammansättning: Viognier 
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Hermitage Blanc 2016, Jean Louis Chave, Rhône, Frankrike ……………… 1149
Intensiv doft med inslag av vita blommor, nektariner och kanderad apelsin. Mineral och smöriga citrustoner 
ovanpå det. 
Fylligt och rikt i texturen med toner av bivax, exotiska frukter, och en kryddig ton av ingefära och en lång 
eftersmak med en smörig briocheton. 
Druvor: Marsanne, Roussane 

RÖDER VINNER Red Wine 

Colle Morino Montepulciano d´Abruzzo 2018, Fratelli Barba, Italien .. 99 / 399 
Elegant och sammetslen men toner av plommon och körsbär och ett fint kryddigt inslag. Mjuk och medelfyllig, 
generös och samtidigt lättdrucken. 
Passar bra till fläsk och nöttkött så väl som till Charkuterier, och smakrika ostar som tex tryffelpeccorino. 
Druva: Montepulciano 100% 

Crozes-Hermitage Silène 2019, J.L Chave Selection, Rhône, Frankrike  
……………….………………………………………..………………………… 189 / 799 
Ett saftigt, josigt, mjukt vin som samtidigt bjuder på karaktär och koncentration. Det är ungt fruktigt men 
ändå fullt utvecklat. Kraftfullt men ändå svalt i frukten med nyanser av oliver och svarta vinbär samt en rejäl 
kryddighet från fat och druva och de obligatoriska lagerbladen. Allt detta bärs fram av en fräsch syra i perfekt 
balans. 
Druva: Syrah 

Pittacum Aurea 2011, Bodegas Pittacum, Spanien  …………………… 199 / 839 
Ett vin med kryddig, nyanserad smak och fatkaraktär samt inslag av mörka körsbär, choklad, fikon, oregano, 
peppar, svarta vinbär och vanilj.
Druva: 100% Mencia 

DESSERTVIN Dessert Wine 

Exquisit Beerenauslese 2017, Gebrüder Nittnaus, Österrike  ….……… 89 / 359 
Intensiv doft med tropiskt inslag av Passion samt toner av aprikos och honung. 
Rik söt och tropiskt fruktig smak med toner av aprikos och honung samt en fin balans mellan syra och sötma. 
Druvor: Scheurebe, Riesling, Muscat, Grüner Veltliner, Sauvignon Blanc 

 
CIDER 

Dupont Pommeau de Normandie, Apple Delight, Frankrike, 17%, 700 ml .. 249


