
RÖDA VINER PÅ FLASKA

 

Frankrike
La Cour des Dames Syrah, languedoc, 2017 
495:- knappt medelfyllig, mörkbärig smak med örtiga inslag.

Clos de LÓratoire des papes Châteauneuf-
du-Pape, 2015, Rhône, 980:- Fylligt, balanserat, 
smakrikt vin med toner av mörka körsbär, chokladganache, lavendel 
och kryddor. Mycket lång eftersmak med mogna tanniner och rökiga 
toner.

Moulin d´Issan, 2016, 90% Merlot, Cabernet 
Savignon, Bordeaux, 675:-  Medelfyllig, fruktig smak 
med bra struktur, inslag av russin och mörk frukt. Fatkaraktären är väl 
integrerad och avslutet är elegant med balanserade tanniner. 

Argentina
Zuccardi, Cabernet Sauvignon, 2015, 560:-       
Fruktig doft åt cassis och möra bär med lätt hint av rostad ek.  
Smakrik med bra tanninstruktur, tydlig mörk frukt men även inslag av 
cassis och kryddor. 

Italien
Ripasso Valpolicella Classico Superiore 
DOC 2016, Veneto. 465:- Smakrikt vin med fin mognad 
och inslag av körsbär, pinje och ekfat i typisk ripasso stil.
                       
Barolo Renato Ratti, 2015, Marcenasco, 
965:- Drygt medelfyllig, aromatisk och läckert definerad barolo 
med toner av svarta vinbär, mörka bär och lakrits, välbalanserad med 
stiliga taniner som är en fin kontrast till den fräscha och lpnglivade 
frukten.

VITA VINER PÅ GLAS
Cour des Dames, Viognier,  2017, Languedoc, 
Frankrike. 120:- /480:- lätt, rättfram doft som domineras                                                               
av persikor och citrus. Något aromatisk smak med inslag av 
aprikoser,

Petit Chablis, Chardonnay, 2017,  Chablis, 
Frankrike. 135:- / 540:- Torr, frisk och balanserad smak 
med mineraltoner och avslutning med balanserad syra.

Castillo de Liria, Sauvignon Blanc, 2017 
Valencia, Spanien. 95:- /380:- Friskt, lätt och 
fräscht vitt vin med toner av gula äpplen och persika.

Geil Riesling Heritage Trocken, 2017, 
Rheimiessen, Tyskland.   135:- / 540:- 
Medelfyllig, torr smak med generöst fruktiga aromer där gröna 
äpplen, persika citrus dominerar, ren, proper eftersmak med 
överkomande längd. 

ÖL, CIDER
Fatöl 
Melleruds pils  40cl..............................65:-                      
Starobrno ljus lager 40cl..................69:-
Sleepy bulldog pale ale 40cl.........69:-

Flasköl
Wisby Weisse 50cl................................94:-
Four Stroke IPA 33cl (Glutenfri).....78:-
Wisby Stout 33cl......................................85:-
Bistro Lager mellanöl 33cl..............62:-
Kalholmen Levande Lager 33cl........65:-
Daura Damm Lager 33cl (Glutenfri).68:-
A ship full of IPA 33cl...........................78:-

Cider
Cidraie äppel cider 33cl....................76:-
Briska päron cider 33cl......................65:-

ALKOHOLFRITT         

Läsk, Juice...................................................42:-
Alkoholfri drink........................................75:-
Alkoholfria viner.....................................75:-
Bira moretti ZERO...................................55:-

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

VITA VINER PÅ FLASKA
Frankrike
Louis Moreau, Chablis 1er Cru, 2013, Cha-
blis. 750:- Torrt, frisk, fräsch och mineralig med mycket finess 
och elegans samt insmickrande toner av citrus, grapefrukt, lime, 
gröna äpplen, smultron, vit persika och aprikos. 

Hermintage Cave de Tain, Marsanne, 
Roussanne , 2010, 685:-  Komplex och intensiv doft av 
vita blommor, persika, citrusfrukter och försiktiga inslag av rostat 
bröd. Generöst och stort vin med lång eftersmak.

Saint Peray, Marsanne, 2014, Rhone 515:- 
Stor doft av mogen gul frukt, äpplen och gula plommon. Frisk syra, 
toner av vita blommor, citrus, mandel och mineral.

Macon Villages Chardonnay, 2014, Bour-
gogne Mconnais 515:- Medelfylligt och elegant med 
lager på lager av rika, krämiga, och friska aromer av lemon curd, 
tropisk frukt, vit persika, bakat päron. Långt elegant avslut 

Clos de Nouys, Loire Vouvray, 2016, 575:-            

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

Rene Mure, Pinot Gris,  2016, Alsace. 555:- 
Medelfyllig med distinkt druvkaraktär, inslag av mogna persikor, 
gula äpplen, honung och kalklik mineralitet. Bra skjuts i finishen 
som är positivt torr och frisk.

USA
Morgan Bay Chardonnay 2015 Kalifornien, 
545:-  Torr, medelfyllig, mycket druvtypisk smak med inslag av 
melon, papaya, lätt knäckiga fat och kryddiga mineraltoner. Frisk 
och fräsch finish med rakryggad fruktighet och citrusaktig syra.

Glas Moet & Chando Imperial Brut. 135:- 

Moet & Chandon Imperial Brut. 810:-
Torr, fruktig, frisk smak med inslag av kex,  äpplen och  blodapelsin. 

Moet & Chandon Imperial Brut Magnum. 1695:-

C  H  A  M  P  A  G  N  E

RÖDA VINER PÅ GLAS
La Méridionale Rouge, Merlot/Syrah, 
Languedoc, Frankrike. 95:- / 380:- Medelfyllig 
och fruktig med toner av hallon, blåbär, jordgubbar och surkörsbär. 
Tanninerna är mjuka och avslutet fruktigt och fräscht. 

Xavier 2016, Cotes du Rhone AOC, 
Frankrike. 135:- / 540:- Medelfyllig, kaxig smak med 
koncentrerad Grenachefrukt samt drag av kryddor och mineral. 
Läckert söta tanniner och fin syra ger vinet en skön nerv.

Castiglioni Chianti DOCG , 2018, Italien. 
125:- / 490:-  Medelstor,balanserad, frisk smak av körsbär, 
björnbär, mörk choklad.

Amarone della Valpolicella, 2015, Italien.
175:- / 695:-  Stor doft med inslag av russin, choklad, kryddor, 
mörk frukt. Smakrikt, fylligt vin med fin fruktighet, torkad frukt och 
tobakston. 

Vinea Crianza, Tempranillo, 2013, Spanien.
135:- / 540:- Fylligt och sammetslent med mäktig frukt och 
härliga balanserade tanniner. Inslag av mörka bär, vanilj, choklad 
samt läder och fat.

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.  

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. 

Grådask Tawny Port, Porto, portugal. 6 cl 
60:-  Sött, medelfylligt med balanserad fruktsyra och smak av 
torkad frukt, nötter, mandlar och vanilj.

Spanien
Museum Real Reserva, Tempranillo, 2014,       
Cigales,  685:-  Fyllig smak med trevligt avrundade tanniner 
och väl integrerad fatkaraktär. Toner av mörka bär, mynta, läder, 
örter och rosor. Lång, härlig eftersmak.

USA 
Bridlewood Estate Winery 2014, Pinot noir, 
Monteray County, 540:- Medelfyllig, frisk, med toner av 
körsbär, och mörka plommon och en liten kryddighet

Freemark Abbey, Cabernet Sauvignon, 2012 
,Napa Valley, 1150:- Medelfyllig, stram, ungdomlig, örtig 
och klassisk strukturerad smak med regionstypiska inslag av cassis, 
mörka körsbär, mineral och en knuff chokladfudge från rostade 
ekfaten.

House Wine Red, 2016, Syrah, Merlot, Cab-
ernet Sauvignon, Columbia Valley, 670:- 
Nästan fyllig, generöst fruktig smak med fokus på plommon, cassis 
och björnbär. Schysst fataddition ger ett komplett helhetsintryck där 
pricken över i är en liten sandig mineralton.

Black Stallion, Cabernet Sauvignon, 2016, 
Napa Valley, USA, 695:- Fylligt och sammetslent med 
mäktig frukt och härliga balanserade tanniner. Inslag av mörka bär, 
vanilj, choklad samt läder och fat.

ROSÉVINER
Griz De Trop, Provence, frankrike. 135:- / 
540:-  Torrt, friskt och fruktigt med inslag av grapefrukt och röda 
bär tillsammans med citrustoner.  

La Méridionale, languedoc, frankrike. 
105:- / 420:- 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. 

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. 
Torr och mycket smakrik med inslag av rostat bröd och lång fin eftersmak.

Dom Pérignon 2006. 3350:-
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.

Perrier-Jouët Belle Epoque 2007. 2950:-     
Små regelbundna bubblor, en frisk torr champagne,  komplex smak med 

toner av plommon, ananas, vita blommor, honung och citron.

Laurent-Perrier Brut. 895:- 
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.

                        Mumm Grand Cordon Brut. 810:-  
Torr, frisk och krispig med en komplex smak. Doft med inslag av aprikos, 

persika och vanilj, rik smak med inslag av frukt och nötter.
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