
Vitt 
 
-18 Soalheiro  
glas 130:- flaska 555:-
Land: Portugal 
Druva: Alvarinho
Generös och komplext med hög syra, 
gråpäron, persika, passionsfrukt och 
stor mineralitet. Passar till lätta  
rätter av fisk och skaldjur. 
 

-18 Chablis Louis Robin  
glas 150:- flaska 595:-
Land: Frankrike 
Druva: Chardonnay 
Mycket fruktig doft av citrus, äpplen 
och mineraler. Elegant och komplex 
med en frisk avslutning.
Passar till fisk och skaldjur både  
förrätter och varmrätter. 
 

-17 Irony Chardonnay 
glas 130:- flaska 555:-
Land: USA 
Druva: Chardonnay  
Ett klassiskt elegant Chardonnay från 
Monterey med friska toner av citrus, 
honung, färsk ananas och apelsin. 
Medelfylligt med frisk syra och fin 
eftersmak av äpple och en lätt touch 
av vanilj. Ekfatslagrad 6-9 månader. 
Passar till fisk och skaldjur och lätta 
varma kötträtter. 
 

-18 Trimbach 
glas 130:- flaska 555:-
Land: Frankrike, Alsace 
Druva: Riesling 
Nyanserad, mycket frisk smak med 
inslag av gröna äpplen, päron,  
mineral, örter, bivax och citron.
Passar till fisk och skaldjur och även 
lätta varma kötträtter.

Rött 
 
-16 Villa Antinori 
glas 160:- flaska 610:-
Land: Italien 
Druva: Sangiovese, Cabernet, Merlot, 
Petit Verdo 
Fin doft med inslag av körsbär,  
cederträ, björnbär och fat. Stor, 
komplex smak med toner av svarta 
körsbär, svarta vinbär, ceder, örter, 
fat och mocha. Passar till ost, chark, 
pizza och pasta. 
 

-17 Irony Pinot noir  
glas 130:- flaska 555:-
Land: USA 
Druva: Pinot Noir 
Kryddig, nyanserad doft med 
fatkaraktär, inslag av jordgubbar, 
hallon, körsbär, choklad och peppar-
mynta. Kryddig, nyanserad smak 
med fatkaraktär, inslag av jord- 
gubbar, skogshallon, aningen peppar-
mynta och lakritsrot och kanel. 
Passar till lätta fisk och kötträtter. 
 

-17 Zeni Marogne Ripasso 
glas 150:- flaska 595:-
Land: Italien 
Druva: Corvina, Rondinelle, Molinara 
Rättfram och friskt fruktig doft av 
moreller, örter, lakrits och lite te. 
Torr, innehållsrik och stadig smak 
med finess och friskhet. Passar till 
ost, chark, pizza och kraftiga vilt och 
kötträtter. 
 

-16 Prunotto Barolo 
flaska 995:-
Land: Italien 
Druva: Nebbiolo  
Elegant med smak av kaffe, läder och 
röd frukt. Doft av körsbär och viol. 
(Kungens vin i Italien!)
Passar till chark, ostar och all mat 
med fett och salt samt vilt och  
kötträtter. Dock ej till mat med  
chili eller mycket peppar. 
 

-16 Black Stallion 
glas 250:- flaska 795:-
Land: USA 
Druva: Cabernet Sauvignon  
Klar mörkröd färg. Nyanserad,  
ursprungstypisk doft av svarta vin-
bär, björnbär, kryddnejlika, kaffe  
och rostade ekfat. Fylligt med väl 
integrerade tanniner och lång  
eftersmak (Underbart).  
Passar till kraftiga kötträtter.

Mousserande 
 
Prosecco 
20 cl 129:- 
Cava  
70 cl 399:- 
Pol Roger champagne  
37 cl 495:- 70 cl 895:-

Naturvin Pet Nat (Eko)  
glas 149:- flaska 599:-

Husets vin 
-Farmers Market Eco- 
glas 110:- flaska 420:-
Rosé 
Land: Italien
Druvor: Negroamaro
Torrt, elegant och fruktigt vin 
med inslag av röda mogna bär, 
grapefrukt, örter och citrus. 
 

Vitt
Land: Italien
Druvor: Chardonnay
Smakintensivt vin med mycket 
fruktiga toner av aprikos, tropisk 
frukt och blommor. 
 

Rött
Land: Italien
Druva: Negroamaro, Primitivo 
Kryddig doft med inslag av fat,  
katrinplommon, kryddnejlika, 
fikon och skogshallon.

VINMENY


