Bollinger Special Cuvée Brut. 1150:-

Ett kraftfullt och mustigt vin, men också oerhört välavvägt.
Stor mogen doft med karaktär av bakat bröd, choklad och
mogna höstäpplen.

Dom Pérignon 2006. 3950:-

En frisk, krispig och kristallren champagne. Smaken är direkt med
en prelude av lustfylld rundhet, med noter av ingefära, anis
och fruktighet så som av mango och päron.

CHAMPAGNE
Glas Moet & Chandon Imperial Brut. 145:Moet & Chandon Imperial Brut. 920:-

Mumm Grand Cordon Brut. 920:-

Torr, frisk och krispig med en komplex smak. Doft med inslag av aprikos,
persika och vanilj, rik smak med inslag av frukt och nötter.

Torr, fruktig, frisk smak med inslag av kex, äpplen och blodapelsin.

Perrier-Jouët Belle Epoque 2007. 3450:-

Små regelbundna bubblor, en frisk torr champagne, komplex smak med
toner av plommon, ananas, vita blommor, honung och citron.

Laurent-Perrier Brut. 1150:-

Fruktig, lätt rostad doft med inslag av bröd, äpplen och citrus.
Torr, frisk, lätt brödig smak med inslag av gröna äpplen och citrus.
Elegant avslutning.

Pol Roger Brut Vintage 2013. 1350:-

Komplex, utvecklad doft med inslag av gula äpplen, rostat bröd,
mörk choklad och citrus. Komplex, utvecklad, mycket frisk smak med
inslag av gula äpplen, rostat bröd, mörk choklad, citrus och mineral.

ÅRGÅNGARNA KAN KOMMA ATT ÄNDRAS - FRÅGA DIN SERVIS.

VITA VINER PÅ GLAS RÖDA VINER PÅ GLAS

La Méridionale Blanc, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Languedoc, Frankrike. 110:- /
415:- Fruktiga och friska aromer av tropisk- och citrusfrukter med
aningen örtighet.

och fruktig med toner av hallon, blåbär, jordgubbar och surkörsbär.
Tanninerna är mjuka och avslutet fruktigt och fräscht.

Chablis Louis Robin 2020, Frankrike.
140:- / 560:- Mycket fruktig doft av citrus, äpplen och mineral.

Mont-Redon, Côtes-du-Rhône Réserve,
2019, Frankrike.140:- / 560:- Kryddig doft med inslag

Smaken är elegant och komplex med en frisk avslutning.

Trimbach Riesling, Alsace, 2018,
Frankrike. 150:- / 595:Nyanserad, mycket frisk smak med inslag av gröna äpplen,
päron, mineral, örter, bivax och citron. Serveras vid 8-10°C till
rätter av fisk eller skaldjur.

VÅRA
VIN
FYND

La Méridionale Rouge, Merlot/Syrah,
Languedoc, Frankrike. 110:- / 415:- Medelfyllig

av fat, hallon, lagerblad, björnbär och lakrits. Kryddig smak med
inslag av fat, hallon, björnbär, örter och lakritsrot.

Vinea Crianza, Tempranillo, 2016, Spanien.
140:- / 560:- Fylligt och sammetslent med mäktig frukt och
härliga balanserade tanniner. Inslag av mörka bär, vanilj, choklad
samt läder och fat.

Ripasso Valpolicella Classico Superiore
DOC 2018, Veneto, Italien. 130:- / 520:- Smakrikt

ROSÉVINER

Cape Mentelle, Margaret river,
Australien. 130:- / 490:- Torr, fruktig och fräsch med
toner av hallon, rödavinbär, smultron, mandarin och blodapelsin.
Bra mineralitet med en hint av örter som ger vinet ett fräscht
avslut.

M de Minuty, Provence, Frankrike.
150:- / 595:- Torrt och bärigt rosévin med inslag av örter,
röda vinbär, smultron och blodgrapefrukt.

FRÅGA DIN SERVIS

vin med fin mognad och inslag av körsbär, pinje och ekfat i typisk
ripasso stil.

SÖTA VINER

Tokaji Asuz 5 puttonyos,2000 Ungern. 6 cl
95:- Rund, varm, söt, blommig smak med inslag av apelsin och
rosor. Perfekt balans mellan syra och sötma.

RÖDA VINER PÅ FLASKA
VITA VINER PÅ FLASKA

Hermintage Cave de Tain, Marsanne,
Roussanne , 2010, 555:- Komplex och intensiv doft av
vita blommor, persika, citrusfrukter och försiktiga inslag av rostat
bröd. Generöst och stort vin med lång eftersmak.

Côtes-du-Rhone Réserve Blanc, 2020, 510:Medelfylligt, balanserat och friskt vin med generös fruktighetav
päron, gula plommon, honung, citrus och örter.

Clos de Nouys, Loire Vouvray, 2016, 525:-

Frankrike

Châteauneuf-du-Pape, 2016, Rhône, 980:Elegant och komplext vin med begynnande mognad och toner som
katrinplommon, kryddor, björnbär, lakrits och rostade fat.

Le Roc de Puybarbe, 2018, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec,
Bordeaux, 625:- Runt och medelfylligt rött vin med doft av

USA

PORTVINER

Fonseca Bin 27, Douro, Portugal. 6 cl 60:Vinet är nyanserat med tydlig sötma, generös frukt med inslag av
plommon, örter, peppar och blåbär.

Black Stallion (Limited Release) Cabernet Grådask Tawny Port, Porto, Portugal. 6 cl
Sauvignon 2017 ,Napa Valley, 1200:- Ett kraftfullt 60:- Sött, medelfylligt med balanserad fruktsyra och smak av
och fylligt vin som samtidigt är elegant och som kapslar in essensen
av en Napa-Cabernet. Aromer av björnbär och cassis med toner av
kanel. Tanninerna är sammetsmjuka och i perfekt balans med den
mörka, mogna frukten.

mörka plommon, svarta vinbär och lätt kryddighet. Smaken är mjuk
och med toner av vanilj och lätt rostad fatton. Lång eftersmak.

torkad frukt, nötter, mandlar och vanilj.

VECKANS ÖL/CIDER 60:-

La Moutonnière, Bourgogne 2019, Pinot
Noir. 695:- Fin ung, fruktig doft med inslag av smultron, kryddor
och körsbär samt lite fat. Ungt, friskt fruktigt, smakrikt och kryddigt
vin med stadiga tanniner och ett fint, friskt och kryddigt slut.

Torr, frisk och balanserad smak med inslag av fat och en lång
frisk avslutning. Stor utvecklad doft med toner av grapefrukt och
mineral.

Italien		

Les Murelles, Bourgogne 2019, Chardonnay. 575:- Djup doft med komplexa inslag av flinta, äpple,

tryffel och en liten mintton. Smaken är rund, fruktig och generös med
avrundade tanniner och en lång fin eftersmmak.

citrus, nötter och fat. Smaken är frisk och fruktig toner av mineral
och en fin ton av ekfaten i den långa eftersmaken.

Amarone della Valpolicella, 2016, Venetien.
785:- Stor doft med inslag av russin, choklad, kryddor, mörk frukt.

Barolo Michele Chiarlo 2016, Piemonte,
965:- Mörk körsbärsröd färg. Fin doft av moreller, örter, violer och

Smakrikt, fylligt vin med fin fruktighet, torkad frukt och tobakston.

Péppoli Chianti Clsaaico, 2019, Toscana.
595:- Fruktigoch frisk smak med mjuka avrundade tanniner, komplexitet och en kvarvarande eftersmak.

ÖL, CIDER

Fatöl

Melleruds pils 40cl..................... 68:Beavertown neck oil ipa 37cl.... 72:Sleepy bulldog pale ale 40cl...... 74:-

Flasköl

Wisby Weisse 50cl...................... 86:Four Stroke IPA 33cl (Glutenfri)... 78:Wisby Stout 33cl.......................... 74:Daura Damm Lager 33cl (Glutenfri.. 68:A ship full of IPA 33cl.................. 68-

Cider

Kiviks äppelsider 33cl................. 69:Briska päron cider 33cl............... 67:-

ALKOHOLFRITT

Läsk, Juice................................... 45:Alkoholfri drink............................ 75:Alkoholfria viner.......................... 75:Menabrea Zero............................ 55:-

Vatten

Still sparkling 45cl...................... 30:Still sparkling 80cl...................... 50:San Pellegrino 50cl..................... 55:-
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