
Champagne & mousserande vin 

Philipponnat Reserve Millesimée 

Druvor: Pinot noir 50 % Chardonnay 30 % Pinot <meunier 20 % 

Årgång: 2003 

Ursprung: Frankrike, Champagne 

Elegant , fruktig , fräsch , syrligt torr och balanserad smak i Philipponnats 

typiska karaktär. Tydliga toner av äpple och gräddkola 

895:- 

 

Codorniu Bach  

Druvor: Macabeo, Xerel-lo, Parellada 

Ursprung: DO Cava Spanien 

Ett fruktigt vin med smak av citrus, gula äpplen & med ett balanserat avslut. 

Doft av äpplen, citrusfrukt o mandelblom med viss brödighet. 

Ett perfekt vin som aperitif eller till lättare rätter. 

229:-/  59kr glas 

 

Roseviner 
 

Barefoot White Zinfandel Rose 

Druvor: Zinfandel 78 % Colombard 10 % övriga druvor 12 % 

Ursprung: USA, Kalifornien 

Frisk och härlig smak av mosade jordgubbar, hallon, solmogna päron och 
 

saftig ananas. Ett mycket fruktigt vin med viss sötma och krispigt avslut. 

229 :-/  59 :- glas 

 
 

The Pavillion Rosé 

Druvor: Merlot 40 %, cabernet sauvignon 30%, Shiraz 30% 

Ursprung: Sydafrika Western Cape 

Torr avrundad smak med balanserad friskhet & härlig röd frukt. 

Passar mycket bra ihop med olika typer av skaldjur, fisk och charkuterier 

Ett riktigt bra & gott matrosé 

249:- / 69 :- glas 



Vita viner 

 

 

 

Trapiche Sauvignon Blanc 

 Druvor: Sauvignon Blanc 

Ursprung: Argentina 

Ett torrt och friskt vin med trevlig syra och eftersmak av citrus & grapefrukt. 

229 :-/ 59:-  glas 

 

 

Bicicleta Gewürztraminer 

Druvor: Gewürztraminer 

Ursprung: Chile 

Torrt, medelfylligt vin. Bra friskhet under den generösa inbjudande 

fruktigheten. Lång och balanserad eftersmak. 

298:- / 75:- glas 

 

 

Cono sur Riesling 

Druvor:  Riesling 

Ursprung: Chile  

Ett delikat, fruktigt vin med en liten mineralton, med touch av citronskal & 

grapefrukt.  Denna Riesling är fräsch & ung, med behaglig syra. 

Passar utmärkt ihop med fisk och skaldjur eller vitt kött, eller bara avnjutas 

precis som det är..  

279:-/ 75:-  glas 

 

 

 

 

 

 



Bridlewood Winery Chardonnay 

Druvor: Chardonnay 

Ursprung: USA Monterey County 

Torr,  smakrik, generös smak med toner av ananas, mango, vanilj & honung. 

En fin, lätt, fatlagrad Chardonnay som passar perfekt ihop med våra 

fiskrätter, samt ihop med smakrik vegetarisk mat och grillade rätter. 

399:-/ 105:- glas 

  

 

 

Petit Chablis 

Druvor: Chardonnay 

Ursprung: Frankrike , Chablis 

Druvorna skördas för hand och vinifieras på klassiskt chablissätt med 

alkoholjäsning och efterföljande malolaktiskt jäsning, som tar ner den höga 

syran. Därefter vilar det unga vinet på jästfällningen över vintern, 

Innan det buteljeras. Hela processen sker i tankar av rostfritt stål, 

för att bevara fräschör och mineralkaraktär 

Stor doft av mineral och citrus. Torr, frisk och balanserad 

Smak med mineraltoner och avslutning med balanserad syra. 

399:- /  105 :- glas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Röda viner 
 

 

 

Trapiche Malbec 

Druvor: Malbec 

Ursprung: Argentina Mendoza 

Ett fruktigt, medelfylligt vin med inslag av mörka bär. 

Vinet har ett mjukt avslut med en viss vaniljton och diskret 

fatinslag som ökar komplexitet           

229:- / 59:-glas 

 

 

Les Hauts de Castelmaure Corbières 

Druvor: Grenache 40%, Carigna 40, Syrah 20% 

Ursprung: Frankrike, Languedoc 

Fylligt vin med aromatisk komplexitet och yppig, varm, röd frukt, lakrits, 

mörk choklad och vanilj. Bra struktur, 

balanserad friskhet och runda tanniner. 

 350:- / 89:- glas 

 

 

Coto Vintage Crianza 

Druvor: Tempranillo (merparten från Alavesa) 

Ursprung: Spanien, Rioja 

Medelfylligt, mjukt vin med behaglig smak av jordgubbar och balanserat 

fatinslag. Ett modernt Riojavin. 

298:- / 79:- glas 

 

 

 

 

 

 



 

Apotihic Red Winemaker´s Blend 

Druvor: 32% Zinfandel, 23 Merlot, 13 Syrah, 8 % Cabernet Sauvignon 

Ursprung: USA Kalifornien 

Fyllig rund smak med toner av björnbär & mörka plommon med en touch av 

vanilj i eftersmaken. 

Underbart gott vin i bred populär stil som passar bra till kryddiga grillade 

kötträtter 

279: -/  75:- glas 

 

 

 

Valpantena Amarone della Valpolicella DO 

Druvor: Corvina 70%, Rondinella 25% 

Cabernet Sauvignon5% 

Ursprung: Italien , Veneto 

Fyllig, rik smak av mörka bär, torr choklad, körsbär, 

Fina toner av fat och trevlig friskhet och värme i smaken. 

Den långa eftersmaken har toner av tobak. 

549: -/149:-glas 

 

 

 

Châteauneuf-du-Pape  
Druvor: Grenache 60%, Syrah 20%, Mourvedre 10% samt övrigt 10%  

Ursprung:  Frankrike, Rhone, J. Vidal Fleury 

Typisk i sin kraftfullt kryddiga stil. Rund och generöst kryddig med bra längd. 

695:- 

 

 

 

 

 

 



 

Dessertvin & Portvin 

 

 
 

Muscat Beaumes de Venise 

Druvor: Muscat Ä Petit Grains 

Ursprung: Frankrike , Rhone, J. Vidal Fleury 

Rund varm söt blommig smak med inslag av apelsiner. 

Perfekt balans mellan syra och sötma. Lång eftersmak                                                                    

76:- / 4cl 

 

Romariz reserve Ruby ( ekologiskt) 

Druvor: Touriga Nacional, Touriga Franseca och Tinta Roriz 

Ursprung: Portugal , Douro, Romariz 

Söt fyllig smak av lakrits, russin och en något örtig ton. 

76:-/ 4cl 

 

 

 

  

 

 

  

 
 


