Champagne & Mousserande
Champagne de Saint Gall Blanc de Blanc Brut Premier Cru, Frankrike
Druva: Chardonnay 100%
Ett elegant och finessrikt vin med inslag av gröna äpplen, citrus och mineralitet. Moussen är
fin och långlivad.
650 kr

Federico Paternina Banda Azul Cava Brut, Spanien
Druva: Macabeo, Parellada & Xarel-lo
En torr och frisk cava med inslag av päron, äpplen och citrus. Något kryddig med en
balanserad längd.
298 kr

Pol Remy Piccolo 20 cl, Frankrike
Druva: Chardonnay, Ugni Blanc & Folle Blanche
Ett smakrikt vin med fina toner av äpple och persika med en balanserad fruktyra i avslutet.
95 kr

Vita viner
Gran Maestro Appassimento Bianco, Italien
Druva: Chardonnay & Fiano
Ett smakrikt och fylligt vitt vin med bra struktur med inslag av tropiskfrukt och citrus, samt en
lång aromatisk eftersmak.
295 kr/Glas 75 kr

Barton & Guestier Bordeaux Blanc, Frankrike
Druva: Sauvignon Blanc & Semillon
Ett vin med välbalanserat vin med inslag av krusbär, passionsfrukt, ananas med toner av
citrus och vanilj ifrån faten i avslutet.
335 kr

Domdechant Werner Riesling Classic, Tyskland
Druva: Riesling 100%
395 kr

Röda viner
Gran Maestro Appassimento, Italien
Druva: Sangiovese % Primitivo
Ett generöst vin med inslag av plommon, torkad frukt, kryddor, choklad och örter. Ett vin med
goda, mjuka tanniner som har en härlig eftersmak.
295 kr/Glas 75 kr

Alejandro Fernández Dehesa la Granja, Spanien
Druva: Tempranillo 100%
Kraftfull Tempranillo med härlig arom av svartavinbär, björnbär, lakrits med inslag av ceder
och vanilj ifrån faten i det balanserade avslutet.
375 kr

Allesverloren Estate Cabernet Sauvignon, Sydafrika
Druva: Cabernet Sauvignon
Ett fylligt vin med en fruktig karaktär, här finns inslag av röda bär, körsbär och svarta vinbär samt
cederträ. En bra tanninstruktur och en fin ekfatskaraktär.

385 kr

Domaine Gilles Robin Terrior de Bramel Côtes du Rhône, Frankrike
Druva: Syrah & Grenache
Medelfylligt vin med frisk syra och balanserade tanniner. Generös frukt med inslag av
björnbär och blåbär med en antydan av vitpeppar och viol.
395 kr

Castelforte Riondo Ripasso, Italien
Druva: Corvina & Molinara
Vinet har pigg och smakfull syra som är väl integrerad med vinets fruktighet. Smaken är fyllig
med inslag av körsbär, mandel och torkad frukt. Elegant kraft – med rena körsbärs och
björnbärstoner.
355 kr

Rosévin
Allesverloren Tinta Rosé, Sydafrika
Druva: Tinta Barocca 100%
Ett medelfylligt, fräscht vin med en fruktig karaktär av jordgubbar, hallon och körsbär med
en touch av vanilj.
295 kr/Glas 75 kr

Alkoholfritt
Vitt vin/Rött vin
149 kr/Glas 49 kr

