POPPA LOSS!

VÅR SUPERNYA HUSCHAMPAGNE!
BDB3C BOURGOUIS-DIAZ
ETT RIKTIGT MUMSIGT BUBBEL!

POPPA
65 KR
LOSS!
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GLAS 180 KR, FLASKA 995 KR
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Sherry

BIRA + FLAMMKUCHEN
215 KR

VÄND FÖR MERA GOTT!
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Vi är allt annat än en traditionell vinbar, mer
som att komma hem till e
 tt vardagsrum.
Här finns vi för dig! En plats för härliga möten
kring nya ansikten, gamla nunor och allmänt
trevligt folk – som en by mitt i stan.Slå dig
ner på en barstol eller i soffan, så servar vi dig
goda viner, bra bira, andra d
 rycker och... inte
minst, gott käk.
Vi vill öppna upp vinvärlden för dig så att du
kan upptäcka allt spännande som händer därute. Vi hoppas att du blir sugen på att kliva in
och upptäcka en massa du inte redan visste,
eller hitta trogna klassiker.
Vi byter ut och plockar in spännande viner och
andra drycker allteftersom. Ett pågående och
dynamiskt utbud som ständigt förändras häng med!
Love från Dryck.
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UTAN ALKOHOL

MINVINO 75 CL 78 KR
Mineraliserat källvatten, en perfekt match
till ditt vin!
ÄPPELMUST FRÅN NORMANDIE 45 KR
POMME, JORDGUBB ELLER KÖRSBÄR

ÄPPELMUST EKO KARLSKRONA, GLAS 39 KR

EKOLOGISKA ÄPPELDRYCKER I TRE SMAKER ,
BERGA BRUK 55 KR
BLÅPÄR, INGRIDFÄRA, JORDBUBBIS
Vi har supergott kaffe från Stockholm Roast!
Pröva vårt söta avslut till

ESPRESSO 30 KR
CAPPUCCINO 35 KR
CAFFE LATTE 40 KR

FENTIMENS BOTANISK COLA 35 KR

VY, MÅLTIDSDRYCK FRÅN BJÄREHALV 95 KR
Äpple + humle
Äpple + slånbär
Skåne & Småland

RUDENSTAMS BÄR & FRUKT 55 KR
Mousserande Svarta vinbär, 33 cl
Mousserande Vita vinbär, 33 cl

MOUSSERANDE ÄPPELDRYCK
Mère Poulard,glas 58 kr
Mère Poulard, flaska 75 cl 155 kr

EN KANNA TÉ
MIN SYSTERS TEHUS 50 KR
Välj mellan Jasmin green tea pearls, Long Jing green
tea, Oolong, Lemon Balm Rose.
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SOLSKENSLEMONAD RABARBER 55 KR
INDIA PALE SODA, GBG SODA 33 CL 25 KR
DRUVJUICE RIESLING, MIKKELLER,
glas 58 kr, flaska 155 kr

MINDRE ALKOHOL I ÖLEN!
WARSTEINER FRESH 0,0% 40 KR
BREKKERIETS PICKNICK SOUR ALE 2,2% 50 KR
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FATÖL & FLASKÖL
FATÖLAL LTI D HOS OSS
SAN MIGUEL, FATÖL 40 CL 65 KR,
GALOPP 20 CL 40 KR
En lättdrucken klassiker som är pigg och fräsch till
det mesta. Visste du att San Miguel grundades i
Manila på Filippinerna av en spansk immigrant år
1890. Den du!
SIERRA NEVADA, FATÖL 40 CL 75 KR
GALOPP 20 CL 45 KR
Härligt fruktig och humlig bira från Sacramento i
Kalifornien. Det här bryggeriet har en uttalad hållbarhetsstrategi och är väldigt aktiva miljövänner på
alla plan.

CAPE POINT LAGER,
CAPE POINT BREWING CO 80 KR
En rejält humlad lager från Sydafrika och Kapstaden.
Pigg och frisk med skön beat i beskan.
CAPE POINT PALE ALE,
CAPE POINT BREWING CO 85 KR
Fin fruktighet och en prisvinnare i ölvärldsmästerskapen. En superkompis till våra specialpizzor!
PUNK IPA, ÅBRO 80 KR
Härlig IPA-feeling som passar närsom till vadsom.
Bra bett i beskan utan att vara störig.

KELLERBIER, NILS OSCAR 65 KR
Lättdrucken ljus ofiltrerad lager med tydlig maltkaraktär. Inspirationen kommer från Nils Oscar
Sundberg på Brändön i Norrbotten. Hepp!

SAN MIGUEL LAGER GLUTENFRI 70 KR
Ett syskon till vårt fatöl, här utan gluten och
fortfarande lika gott.
NEGRA MODELO, MEXICO 80 KR
Mörk och lite knäckig lager med toner av torkad
frukt. Hur gott kan det bli? Prova den här till vår
charkpizza.
ASAHI SUPERDRY, ASAHI BREWERYS 70 KR
Soluppgång är översättningen av Asahi... en mild
och maltig törstsläckare.
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NEWCASTLE BROWN ALE,
SCOTTISH & NEWCASTLE 75 KR
En mörkare ale med välrundad maltighet, bra balans
mellan torrt och trevligt. Mums!
DUGGES PILS, DUGGES 70 KR
En engelsman promenerar in till en bar. Resten är
historia som de själva säger ” and, if all goes well,
we’ll continue doing what we’ve always done.
Brewing our beer. Preaching our brews. Living the
dream. And, loving every minute of it!” En ren, torr
och snygg lager.
FRESH IPA, DUGGES 80 KR
Den här ölen ska serveras så färsk som möjligt,
vilket gör att vi bara köper in små partier i taget. Lätt
krispig, fruktig och packad med enorma mängder
humle.
MANGO MANGO MANGO, DUGGES 80 KR
Busigt värre! Här vill Dugges göra sin suröl till en
riktig mangobomb! Flytande surgodis typ.
SUPER SONIC TONIC, DUGGES 80 KR
En suröl mer åt det friska fräscha, mer än fruktighet.
Jäkligt smarrig och med all denna kinin en riktig
malariaprofylax.
RUSSIAN IMPERIAL STOUT, POPPELS 90 KR
Under 1700-talet var den här ölstilen en favorit hos
Katarina den stora och ryska hovet. Den här
versionen har rejäl kropp, generös doft och smak
av lakrits, kaffe och choklad och i avslutet pyttelite
hetta från alkoholen.
ÖL FRÅN STIGBERGETS BRYGGERI 85 – 90 KR
Nu börjar de flesta mikrobryggerier att övergå till att
förpacka sin öl på burk, eftersom det uteslutande är
den bästa förpackningen för att hålla ölet färskt.
Så även Stigbergets. Kolla med oss vad som finns
i kylen just nu.
REPARATIONSBAJER GLUTENFRI, TOØL 80 KR
En Pale Ale från andra sidan sundet.
En välhumlad, glutenfri öl bryggd på havre
och korn. Bra bett i beskan!

MAGIS

KT

FLASKÖL
PANGPANG FLAMINGO-GO IPA,
PANGPANG BREWERY, HÖKIS 80 KR
Den här biran är bryggd med havregryn i Hökarängen. Kan det bli mer hipster än så?

på Swedenborgsgatan.

SURÖL FRÅN BREKERIET 85 KR
Vi har alltid några olika sorters friska eller
fruktiga suröl hemma. Dom kommer från tre
skånska brorsor som brygger bira vi gillar.

MAGIS

KÖNIG LUDVIG WEISSBIER 50 CL 90 KR
En klassisk veteöl från öllandet Tyskland som landar
fint med sin fruktiga friska smak med inslag av äpple
och banan.
ERO, BURDOCK BREWERY,
TORONTO 37,5 CL 215 KR
En krallig fatlagrad Saison bryggd med
klarbär och amerikanska blåbär. Njut som den är –
himlen kommer att öppna sig och jesus kliver ned

KT

DRIE FONTEINEN HOMMAGE,
BELGIEN 75 CL 435 KR
Om du någon gång ska slå till så är det... nu!
Gudomlig doft av färska hallon, körsbär och lite
citrus. Monumentalt gott. Så nu är det sagt. Det här
är en så kallad Lambic. En öl som spontanjäst minst
två år... bryggd på korn och omältad vete, 30% hallon
och 5% körsbär.

CIDER
ÄPPELCIDER, GOLDEN CIDER CO 70 KR
Etthundraprocent svenska aromaäpplen som
kallpressas och skapar den här grymma skånska
hantverkscidern. En härlig pava med en aning
äppelsötma.

PONPON, FAM PONTREUE,
NORMANDIE 37,5 CL 85 KR
Här får du en ”funky” och ”stallig” cider som är
vild och galen. En helt naturlig produkt utan några
tillsatser. För dig som gillar en bonnig cider med
smakliga äventyr och krumsprång.

DRY HOP, FRUTOSO, SKÅNE 33 CL 80 KR
En härlig svensk äppelcider som vi har fått en riktig
crush på! Cidern har torrhumlats och ger dig en frisk
och fruktig feeling.
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MOUSSERANDE
GLAS 12 CL / FLASK A

PREGADEU, ELS VINYERONS,
PENEDÈS 105 KR / 550 KR
Vi bubblar i etthundraprocentig Xarel-lo druva,
som är en de tre huvuddruvorna i Kataloniens
bubbelviner. Vi pratar frisk, pigg och härligt guläpplig. Mums!

NV ROVELLATS RESERVA CAVA IMPERIAL,
PENEDÈS 120 KR / 660 KR
Här en klassisk cava gjord på de traditionella cavadruvorna; Macabeo, Xarel-lo, Parellada. Här kan du
bubbla på och njuta av de typiska smakerna...Ren,

BIRD IN HAND, SPARKLING PINOT NOIR,
ADELAIDE HILLS, AUSTRALIEN 110 KR / 590 KR
Alla klär i rosa, visst? Magiska ljusrosa bubblor
G IS K T
vinmakat enbart på pinot noir och med samma MA
metod som champagne.

2016 OVELLA NEGRA, ANCESTRAL,
PENEDÈS 100 KR / 675 KR
Ancestral är en av de äldsta metoderna för att göra
mousserande vin. Vinet jäser bara en gång, och
buteljeras och jäser klart i flaskan. De sista sockerresterna bildar då de fina bubblorna. Här får du en
frisk och krispig uppstickare från Katalonien.

NV DOMAINE CHANCELLE CREMANT DE LOIRE,
DOMAINE BOURDIN, LOIRE 120 KR / 660 KR
Här råder handens verk. Handplockade druvor och
manuell sortering där de allra bästa druvorna väljs
ut och läggs i 25 kilos lådor. Druvorna pressas direkt
efter skörden och spontanjäser och lagras sedan i
minst 18 månader. Här tillsätter de varken jäst eller
sulfiter. Istället bara naturliga processer och så den
där... handen.
NV DOMAINE CHANCELLE CREMANT DE LOIRE
ROSÉ, DOMAINE BOURDIN, LOIRE 120 KR / 660 KR
Vi vadar ut i den rosa världen med samma hantverkskänsla som ovan. Här möts druvorna Chenin
Blanc och Grolleau i en härlig dans.
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fräsch och citrus-pigg.

HUSSKUMPA
NV BD´3C BOURGEOIS-DIAZ,
CHAMPAGNE 180 KR / 995 KR
Äntligen har dessa bubblor kommit till Sverige! Från
en liten by nordväst om Epernay kommer vår nya
huschampagne. Här häller vi generösa äppelfruktigher med schvung och elegans.

NV ORIGIN’ELLE EXTRA BRUT, FRANCOISE BEDEL,
MARNE, CHAMPAGNE 210 KR / 1150 KR
En stor, härlig och ”brödigare” champagne där
dominansen ligger på druvan Pinot Meunier, vilket
är lite mer ovanligt. Den kvinnliga champagneproducenten Francoise Bedel hänger i Marne strax
utanför Paris och har jobbat biodynamiskt sedan typ,
Dackefejden.

VITA PÅ GLAS
SMAK 8 CL / GLAS 15 CL / FLASK A

2015 EXPRESSION BLANC, CH BEAUBOIS, RHONE
55 KR / 95 KR / 400 KR
Vårt vita husvin... För att det är ett riktigt bra vin.
Det smakar gula frukter, örter och lite baguette.
Näe, den där sista var att fara med osanning.

2018 THE FLOWER AND THE BEE, GOMARIZ,
RIBEIRO 70 KR / 135 KR / 600 KR
Här slår vi till med en Treixadura som ursprungligen
en portugisisk druva. En flirtig, floral, fruktig sköning som har blivit en darling.

frukt, krusbär, päron och lite nässlor kanske?

2018 STALISMA DRY WHITE, KAMARA ESTATE
THESSALONIKI – 80 KR / 145 KR / 650 KR
Du har väl koll på druvan Malagouzia och Xinomavro? Tänk dig friskt, fruktigt med en feeling av
persika, aprikos och grapefrukt. Så in i baljan gott
och greksomrigt värre!

2017 BLANC DE MER, BOUCHARD FINLAYSON,
WALKER BAY – 60 KR / 110 KR / 495 KR
Det här är en jätterolig blend av Riesling, Viognier,
Chardonnay, Sauvignion Blanc och Semillon. En
blomsterbukett i näsan och ett fruktfat i munnen.
Jisses vad härligt!

2016 RIESLING QUALITATSWEIN TROCKEN,
SYBILLE KUNTZ, MOSEL – 80 KR / 145 KR / 650 KR
Det här en riktig skolboksriesling. Krispig, citrusfrisk, elegant och mineralig. Som Charles Smith,
demonproducenten i Washington säger: Girls and
Riesling rock!

2018 SILVANER TROCKEN, WEINGUT JULIUS,
RHEINHESSEN 65 KR / 125 KR / 550 KR
Silvaner är en druva som hamnat i skuggan av Riesling. Så ska vi ju inte ha det. Här får du pigga citrustoner och massor med skön mineralitet.

2017 PETIT CHABLIS, LA MANUFACTURE,
CHABLIS – 80 KR / 150 KR / 675 KR
En riktigt bra Chablis, så låt dig inte luras av det lilla
ordet ”petit”. Enjoy!

2018 DOMAINE DE LA CHAISE, TOURAINE, LOIRE
55 KR / 100 KR / 450 KR
En klassisk Sauvignon Blanc som presterar fint i glaset
och till dig, hoppas vi... Här hittar du toner av grape-

2017 SAINT-PIERRE, CHATEAU FERRAN, ENTRE
DEUX MERS – BORDEAUX 65 KR / 125 KR / 550 KR
Det kan vara klurigt att få tag på en bra Vit Bordeaux
att servera på glas utan att det gör ett stort hål i
plånkan... Här har vi lyckats med vad vi anser är ett
riktigt bra vin. Frisk, floral och saftig som ett bett i en
mogen persika. Slurp!

2018 COTEAUX DU LOIRE BLANC, PASCAL JANVIE,
LOIRE – 80 KR / 150 KR / 675 KR
Fräsch och pigg chenin blanc med fina aningar av
vita liljor och mineralitet. En del brukar liknande
det vid en känsla av ”våt ull” läs.. lovikavante. Testa,
smaka, och utmana dig och känn in det här utmärkta
och välgjorda exemplaret. Perfekta vinet till osten.

2018 ALBANTA, ALBARIÑO,
RIAS BAIXAS 65 KR / 125 KR / 550 KR
En klassisk albariño som fått vila jästfällningar som
ger dig en krämig textur i vinet. Lite som skönt fluff i
munnen som smakar magiskt...
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VITA PÅ GLAS
SMAK 8 CL / GLAS 15 CL / FLASK A

2017 POINTS CARDINAUX MÉTISS, BOTT-GEYL
ALSACE – 85 KR / 155 KR / 680 KR
Den här pavan innehåller a l l a pinotdruvor som
finns; pinot blanc, pinot auxerrois, pinot gris och
pinot noir. Här en väldigt noggrann vinmakare som
handskördar allt och vinifierar alla druvor för sig,
därefter skapar Jean Christophe den här smarriga,
pigga och friska blenden.

2014 MACON-VERZÉ BLANC, NICOLAS MAILLET,
BOURGOGNE – 80 KR / 145 KR / 700 KR
Fluffig, härlig med fräsch fruktig syra. Bästa kompis
med alla snacks och tapas och som den är. Det här är
en oekad Chardonnay och har därför likheter medvissa viner från Chablis.

2018 BIG SALT, DEEP WATER WINES,
OREGON – 90 KR / 165 KR / 725 KR
Ett biodynamiskt par, eller förresten, de odlar
biodynamiskt och väldigt havsnära som här ger dig
en aaaning sälta i avslutet. Aromatiskt med mogen
persikofeeling och allmänt jäkligt friskt och gott.
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LYXGLAS!
2018 DAOU CHARDONNAY,
PASO ROBLES 110 KR / 195 KR / 820 KR
En riktig rackarrökare från Kalifornien laddad med
mängder av tropisk frukt, fin smörighet och ett poetiskt avslut med en ton av jasmine.

2018 CHARDONNAY EN QUATRE VIS, DOM DES
MARNES, CÔTES DU JURA 110 KR / 200 KR /900 KR
Jura är känt för sina vita viner i oxiderad stil, tänk
lite sådär sherry-stil. Det här vinet har en annan
känd stil som är mer krispig och fräsch. En superlike
av mineraler, friska äpplen och härlig örtighet.

RÖDA PÅ GLAS
SMAK 8 CL / GLAS 15 CL / FLASK A

2014 EXPRESSION ROUGE, CHÂTEAU BEAUBOIS,
RHÔNE 50 KR/ 95 KR / 400 KR
Vårt röda husvin, när du vill ha ett ”glas rött”. Ett vin
för alla, tänker vi. Lättsamt, fruktigt och mumsigt.

2017 CATENA MALBEC, BODEGA CATENA
ZAPATA, MENDOZA 60 KR / 115 KR / 500 KR
En klassisk Malbec från Argentina! Druvan kommer
från sydvästra Frankrike, men den trivs otroligt bra
Sydamerika, som gör att många tror att druvan kommer härifrån. Du får en ärlig och rak malbec
med mulliga muskler och mörk fruktighet. Salud!

2018 SALTAMARTI, ELS VIGNERONS, PENEDÉS
55 KR / 110 KR / 500 KR
Vår favvo-apotekare som flyttade tillbaka till familjegården och gör vin som ingen annan. Frukt och
växtplats är det som får tala. Lättdrucken sommarfrisk kompis, njut den något sval.

2018 ENNAK, JORDI MIRÓ,
TERRA ALTA 65 KR / 115 KR / 520 KR
Vart är vi på väg? Vi reser mot medelhavskusten och
landar i de katalanska bergen och vindistriktet Terra
Alta. BAM! Vi dricker en flirtig blend, klunkvänlig
och riktigt najs!

2016 LANGHE NEBBIOLO, AZIENDA
VITIVINOCOLA, RIZZI 65 KR / 120 KR / 525 KR
Strax utanför Trieso ligger den här anrika vingården i
Barbarescos sköte. Som sig bör är det 100% Nebbiolo
som med sin elegans doftar rosor och viol. När du så
sakteliga svalt det goda, känner du kanske hallon och
jordgubbar, lite svartpeppar och lakritstoner.

2017 MILOCA GARNACHA, CELLER VENDRELL
RIVED, MONTSANT 65 KR / 125 KR / 550 KR
Här väljer den familjedrivna vingården att visa
vad druvan garnacha går för, utan inblandning av
fatlagring. Vinet bjuder på lena fina tanniner, röda
bär, plommon och en viss kryddighet. Ett jäkla gott
och bra vin!

2017 MILOCA CARINYENA, CELLER VENDRELL
RIVED, MONTSANT 65 KR / 125 KR / 550 KR
På flaskans snygga etikett sitter milocan, en pytteliten uggla som finns just bara här i Montsant. Ett
intensiv djuprödfruktigt vin, med lite mer power än
syskonvinet ovan.
2017 QUITE, VERONICA ORTEGA, MENCIA,
BIERZO 65 KR / 125 KR / 550 KR
Den blivande demonproducenten gör i detta nu en
kometkarriär med sina egna viner där hon håller på
att ge vindistriktet Bierzo och den röda druvan
Mencía, en pånyttfödelse i vinvärlden. I den här
flaskan får du mycket «bang for the buck». Vi smakar
generösa björnbär, skogsmatta, stenig, skönfrisk syra
och lååång eftersmak.
2016 LOS CANTOS, FINCA TORREMILANOS,
RIBERO DEL DUERO 65 KR / 125 KR / 550 KR
Här spelar druvan Temperanillo huvudroll i denna
moderna klassikern från Ribera del Duero, «cantos»
är de stora runda stenar i vingården som en gång
varit flodbotten men som nu värmer rankorna under
svala nätter. Här möter du en djupt rödfruktig vän
med eleganta tanniner och ett mjukt avslut.
2018 LZ RIOJA, TELMO RODRIGUEZ,
RIOJA 65 KR / 125 KR / 550 KR
Ytterligare en modern tempranillo fast den här gången från dagens moderna och dynamiska Rioja . Du
får en ung, saftig, josig och klunkvänlig kompis med
mjuka tanniner.
2015 LES PILIERS DE MAISON BLANCHE,
DESPAGNE-RAPIN, SAINT EMILION
75 KR / 140 KR / 625 KR
Det är lätt att tro att Bordeauxviner alltid ska drickas
med ålder. Här får du ett annat expempel, en ung
och lättillgänglig kompis, ett mulligt vin med mörk
frukt, choklad och lite rostade toner.
2015 GOTES DEL PRIORAT, ALFREDO ARRIBAS,
PRIORAT 75 KR / 140 KR / 625 KR
Ett härligt Prioratvin med klassisk touch trots den
moderna vinmakningen med den typiska grenache/
Carignan blenden. Vinet ger dig en fin rödfruktighet
och en svag aning av lakritspipa.
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RÖDA PÅ GLAS
SMAK 8 CL / GLAS 15 CL / FLASK A

2018 CINSAULT MARTIN TEXIER,
RHÔNE 75 KR / 140 KR / 630 KR
Så somrigt det kan bli! Redan nu.
Det här är 100% cinsault. En druva som mest odlas
i södra Frankrike och som har en historia som bulkoch blandvinsdruva. På senare år och med hjälp
av moderna vinmakare börjar druvan nu hitta sin
identitet som en riktig stjärna. Slurp!

2014 PINOT NOIR, BOUCHARD FINLAYSON,
HEMEL-EN-AARDE VALLEY,
WALKER BAY 95 KR / 175 KR / 775 KR
En riktigt charmboll! En flirtig, nya världen Pinot
som vi skulle kunna marinera oss i... Silkigt med
friska soliga jordgubbar och en aromatisk vaniljslöja
från eleganta ekfat (oj, vad skitnödiga vi blev).

2014 CERVIERO, CA´BOTTA,
VENETO 80 KR / 145 KR / 650 KR
Har du hört uttrycket ”Supervenetianare”. Här har de
klassiska amaronedruvorna rondinella, corvina och
corvinone fått sällskap av druvan cabernet sauvignon och får därför inte klassas som ett Amaronevin.
Ett tunggung vin!

2014 SOMMIÈRES LANGUEDOC, DOM GUILLAUME
ARMAND 95 KR / 175 KR / 775 KR
En praktexemplarisk GSM (granache/syrah/mourvedre) från Languedoc. Ett riktigt hantverksvin,
biodynamiskt och en fantastisk matkompis till alla
våra specialpizzor.

2014 COTEAUX DU LOIR CUVÉE DE ROSIER,
P JANVIER, LOIRE 80 KR / 150 KR / 675 KR
Flaskan innehåller 100% av den ålderstigna druvan
Pineau Dáunis, även känd som chenin noir och odlas
framför allt i Loiredalen. Vinet är lättsamt och friskt
med en aning örtighet, hallonfeeling och sköna
mineraler.
2017 MOUNT LOFTY RANGES SHIRAZ, BIRD IN
HAND VINEYARDS,
ADELAIDE HILLS 85 KR / 155 KR / 680 KR
En skolboksshiraz. Så som det ska vara; mörkfruktig,
generös, bra tanniner och mjuka ektoner. En riktig
rackarökare till all slags chark.

BOURGOGNE / FRANKRIKE
2016 MACON VERZE ROUGE, N MAILLET,
MACON VERZÉ 80 KR / 145 KR / 700 KR
Det här vinet kommer från en liten plätt till vingård
och görs med jäsningsmetoden ”Maceration Carbonique” som du kanske känner igen från Beaujolais.
Ett vin som är lite lättare i stilen med feeling av
josiga röda vinbär och vindpinade fransoser.
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2016 LANGHE BARBERA, CASCINA CORTE,
PIEMONTE 95 KR / 175 KR / 790 KR
En liten och kärleksfull familjegård som har hållt på
med vin sedan urminnes tider. Allt är skapat med
handens verk och väldans biodynamiskt. Alla viner
är oerhört klassiska, körbärsfruktiga med maffiga
tanniner och... det här är magiskt gott.

RÖDA LYXGLAS...
SMAK 8 CL / GLAS 15 CL / FLASK A

2017 BÉTON, DIVISION WINE MAKING CO,
OREGON 110 KR / 200 KR / 895 KR
Tre polare som ä l s k a r allt med Frankrike. Därav
Paris tunnelbanenät på etiketten. Vinet har enbart
legat på betongfat, därav namnet Béton. En funky,
stallig, knasgod och fruktdriven pava. Smakmässigt
hänger vi i Loire, men verkligheten bor i Oregon.
Have fun!

2017 FARMLANDS, PINOT NOIR, JOHAN
VINEYARDS, OREGON 115 KR / 215 KR / 950 KR
Oj vad härligt och gott! En norsk vinproducent på
amerikansk mark. Här helt biodynamiskt med fräsch
och frisk frukt. Tänk dig mogna jordgubbar...
med en flintig mineralitet. Jänkarpinot - mums!

2012 MORELLINO DI SCANSANO, BIONDI-SANTI,
TOSCANA 115 KR / 215 KR / 975 KR
Kungen av Toscana heter Sangiovese och Biondi-Santi är en kultförklarad vinproducent i området.
Det här är en superklassisk sangiovese som är i sitt
absoluta esse. Ett stort vin med kralliga tanniner det är bara att njuuuta.

017 PESSIMIST, DAOU VINEYARDS,
PASO ROBLES 115 KR / 220 KR / 985 KR
Vinets egen devis är ”A pessimist is never dissapointed” Stor, mörk och mullig frukt och härligt fatad.
En riktig USA-tjottablängare. Stramt, spikrak ryggrad
och köttigt härlig. En fet zinfandel-blend!

2018 TROSSEAU, DOMAINE DES MARNES BLANCHES, CÔTES DU JURA 125 KR / 235 KR / 1050 KR
Druvan Trosseau är här ännu lättare i stilen än Pinot
Noir. Här får du ett finstämt, mjukt, lätt eteriskt vin
med toner av ros, jordgubbar, hallon och... ja, du
fattar hur härlig den här är... Du njuter den sval och
gärna i generös kupa.

11

ROSÉ PÅ GLAS
SMAK 8 CL / GLAS 15 CL / FLASK A

2015 EXPRESSION ROSÉ, CHÂTEAU BEAUBOIS,
RHÔNE 50 KR / 95 KR / 400 KR
En sann sommarklunk, oavsett säsong. En riktigt bra
husrosé, så som vi tycker att det ska smaka.

2016 RIEDLIN ROSÉ, SPÄTBURGUNDER, BADEN
100 KR / 190 KR / 850 KR
En lyxigare rosé när du vill ha lite mer elegans och
flärd. Blicka ut över Swedenborgsgatan, blunda
och låtsas att du sitter på Chateau Marmont i L.A.
Eller nåt.

ORANGE PÅ GLAS
SMAK 8 CL / GLAS 15 CL / FLASK A

2018 FEROZIA, LA TINTORERA, DO ARLANZA
85 KR / 155 KR / 700 KR
Ett snällt och härligt nybörjarorangevin! Frisk och
fräsch med aprikosiga toner, härlig citrus och lite
grapefruktbeska. Här heter druvan Albillo Mayor.
2018 EMMA GARNACHA BLANCA, VEGA AIXALA,
CONCA DE BARBERÁ 95 KR / 175 KR / 775 KR
På branta sluttningar ligger de här vingårdarna med
liknande jordmån som den mer kända grannen,
Priorat. Licorella heter det skiffer som ger vinerna en
alldeles särskild mineralitet. Ett josigt, friskt vin med
härlig syra och längd. Känner du kanske lite sötmandel, grape, apelsin och örter?
2018 SKINNY LOVE, WINE MECHANICS,
GÖTEBORG 95 KR / 175 KR / 780 KR
Hej! Här får du en skalmecererad Riesling från det
urbana vineriet nästan mitt i stan i Göttlabörg.
Härlig trevlig frukt mer åt tropiska. På med tropikhjälmen och njut av något väldans smarrigt.
2017 SIBYLLE KUNTZ RIESLING ORANGE, MOSEL
125 KR / 235 KR / 1050 KR
En orange Riesling som har gnossat sig (macererat)
med skalen i sex veckor och därefter legat i sex månader på stora ekfat. Druvorna skördas sent i oktober
för att få den där höga mognaden, som ger en stor
och skön fruktighet. Rieslingkrispigheten finns där
som backas upp av finstämda tanniner. Ett elegant
orangevin som är riktigt gastronomisk.
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2017 PINOT GRIS MACERATION-PUR VIN-PIERRE
FRICK, ALSACE 120 KR / 220 KR / 975 KR
Det här är kult-biodynamikerna i Alsace. Riktiga
hard core terroir-människor som går i säck och aska.
Näe, men de är superseriösa vinmakare som skapar
ohyggligt bra viner. Vi blev helt lyriska när vi provade det här vinet. Här kommer vinet till sin aromatiska rätt och är ett helt torrt och tanninstrukturer
at. Flirtigt och supergott!
2018 GEWURTZTRAMINER GRAND CRU EICHBERG,
PIERRE FRICK, ALSACE 140 KR / 255 KR / 1150 KR
Ett orange Grand Cru vin!? Hur kan det vara
möjligt... Det ska vara vinmakaren Pierre Frick som
har ”guts” nog att skapa ett orangevin från ett Grand
Cru läge. Allt du tror du vet om den här druvan, ställs
här på ända. I doften blommor och exotisk frukt, i
smaken knastertorr med tanninstruktur, mandeloch honungsaromer.
2015 AMBYTH ESTATE, PHILLIP HART, SANTA
BARBARA 160 KR / 290 KR / 1250 KR *CORAVIN
Här får du 100% Grenache Blanc, en magisk druva
med sin fyllighet och ”green richness”. Vi är i Paso
Robles, Kalifornien på den första och enda biodynamiska vingården i området. Philip jobbar med s k
”dry farming” utan bevattning och lagrar vinerna i
stora amforor. Vinerna är varken klarnade eller filtrerade. Det här är jäkligt bra!

QVEVRI PÅ GLAS
SMAK 8 CL / GLAS 15 CL / FLASK A

GEORGIEN...
Landet har en vinhistoria som sträcker sig över
åttatusen år. Den du! Inom landet finns mer än 430
olika druvsorter. Nästan alla familjer gör sitt eget
vin så som de alltid har gjort, inga tillsatta jäststammar eller konstiga tillsatser här inte! Vinerna görs
i så kallade qvevri, stora amforor som är nedgrävda
under marken.
De oranga vinerna har fått mycket uppmärksamhet
och förenklat är det vita viner som görs med samma
vinmakningsmetod som röda viner. Här har du ursprunget! Det ger mer tanniner, det vill säga strävhet
till vinerna och vackra orange-rosa-gula färger. Idag
är qvevrikärlen en bristvara pga sin populäritet och
väntetiden kan vara minst tre år...

RÖDA VINER
2018 MILDIANI QVEVRI BOUQUET
85 KR / 155 KR / 690 KR
Gjort på den handplockade druvan saperavi. Vinet är skalmacererat i två månader... Härliga tanniner med lååång
eftersmak.
2018 VAZISUBANI ESTATE SAPERAVI
85 KR / 155 KR / 690 KR
Ett kralligare vin från en vingård som också är ett sommarslott. Mustiga smaker från skogens alla bär. Perfekt till
vår oxkind och annan redigare mat.
2018 TWINS SAPERANI 65 KR / 115 KR / 500 KR
Fruktigt... björnbär, plommon ett lättillgängligt vin trots
skalmacerationen i tre månader.

SMAKA, TESTA OCH PRÖVA!
VINFLIGHT X 3 (8CL)
TVÅ VITA OCH ETT RÖTT FRÅN GEORGIEN
250 KR

NATURVITA/ORANGEA VINER
De vita vinerna är alla orangeviner som naturligt
fermenterade eller jästa med skalen i qvevri.
2018 KABIS TONI CHINURI 85 KR / 155 KR / 690 KR
En kvinnlig vinmakare som gör vin från Kartli som
mitt i Georgien. Friskt och härlig med ett nötigt
avslut.
2018 TWINS WINE CELLAR KHIKHVI
65 KR / 115 KR / 500 KR
Gjort av tvillingarna Gia och Gela från byn Napareuli
i den östra delarna. Här hittar du toner av apelsinzest och citrus som ger dig ett torrt och friskt vin.
2018 TRADITSIULI KISI 75 KR / 135 KR / 600
Ett aromatiskt vin med power som passar utmärkt
till våra pizzor och ost & charktallrikern.
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MOUSSERANDE
PÅ FLASK A

2016 KAMARA PURE, PET NAT,
THESSALONIKI 790 KR
Familjen tog pick å pack för att fly storstan och ge
sig ut i spenaten för att odla (vem har inte såna
flyktkänslor). Dimitros, tidigare ingenjör, odlar helt
ekologiskt och bara lokala druvor i ett område känt
från antikens tunggung. Det här är rena pärleporten
och smakar persikojuice med fina bubblor, ledighet
och en massa sol.

2012 GOSSET GRAND MILLÉSIME BRUT 1985 KR
The very storytelling kring den här utsökta
champagnen skulle kunna täcka hela den här dryckeslistan... Istället; Huset Gosset har gjort champagne
i över 400 år. Huset använder bara druvjuice från
den första och bästa pressningen av druvorna som
sker direkt på plats i de byar där druvorna plockas.
Flaskorna får vila minst fyra år innan de säljs. Gosset
är magiskt och är en champagne alldeles för sig själv!

NV HARROW AND HOPE, BRUT RESERVE,
ENGLAND 850 KR
Det har utvecklats något alldeles fantastiskt kring
mousserande viner i England! Den här familjeproducenten ligger precis vid Themsen strax öster
om London. De gör ett lätt och fruktdrivet, piggt
mousserande vin, perfekt som aperitif.

NV CHARLES HEIDSIECK BRUT RESERVE, REIMS
MAGNUM 1500 ML 2550 KR
För dig som vill ha det allra allra bästa, som vill dela
till närakära, som vill imponera seriöst på dig själv
och som vill ligga... i ljuvliga bubblor. Rostat bröd,
rostade nötter, kola, grapefrukt, krita och lime.

NV GRAND RESERVE GOSSET 375ML 925 KR
En magisk rackare från champagnehuset nedan.
Här bjuder vi in till fyllig frisk syra och skönsång av
äpplen, citrus, färska fikon och lite brioche.
Allt-i-ett-kitt!

NV ASSEMBLÉE ROSÉ, BRUNO MICHEL,
CHAMPAGNE 1275 KR

Ett riktigt lyxigt sommarbubbel med friska toner från
en värld av röda äpplen, jordgubbar och röda vinbär.
När du vill unna dig… å det vill man ju ibland.
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15 ANS DE CAVE MINIMA, GOSSET 2850 KR
Det här är magiska bubblor! En unik jubileumschampagne från den äldsta och en av de allra
främsta champagneproducenterna. Det som skapar
det här gudomliga är bl a de fantastiska årgångarna 1996, 1998, 1999. Här får du en frisk och stram
champagne, stor och komplex doft och smak med ett
myller av apelsinblommor, gröna äpplen, citrusskal,
lemon curd... Lång, bred och frisk eftersmak.

NV CHARLES HEIDSIECK BRUT RESERVE,
REIMS JEROBOAM 3 LITER 8500 KR
Det här är inget för vaskare! Istället för livsnjutare
och för dig som vill ha det allra allra bästa, som vill
dela till närakära, som vill imponera seriöst på dig
själv och som vill ligga... i ljuvliga bubblor. rostat
bröd, rostade nötter, kola, grapefrukt, krita och lime.

VITA FLASKOR
FRANKRIKE
2016 VERDESSE, DOMAINE FINOT, COTEAUX DE
GRÉSEVAUDAN, ISÈRE 50 CL 625 KR
Verdesse är en väääldigt gammal druvsort som ger
kompakta klasar, som odlas i små mängder främst sydöstra Frankrike. Ett riktigt ovanligt och spännande vin
vi är så nöjda att ha med på vår vinlista! Du får ett torrt,
aromatiskt vin med lätt blommighet.

2013 ROMAN BLANC, LANGUEDOC 685 KR
Lite äppelmustig sådär, citrus mixad med elegans och
en tydlig syra. Ofilterad och spontanjäst under lång tid.
Ett modernt vin som speglar vinvärlden därute.
Gott, såklart.

2015 CH DE CHASSELOIR DE ST FIACRE,
MUSCADET SEVRE ET MAINS SUR LIE, LOIRE
695 KR
Glöm allt du vet om Muscadet! Det här vinet är
ett stort vin med en djup gyllene färg och vi ger
IS K T
dig doft av vanilj och rostade nötter. Smaka på MAG
viss smörighet, josiga vita persikor och allt
inlindat kring härlig ekfat.
2016 LA MANUFACTURE, CHABLIS 1:ER CRU
VAU LIGNEAU 850 KR
Benjamin Laroche är vinmakare i sjunde generationen och med La Manufacture vill han skriva sin egen
historia, djupt rotad i Chablis kalkjordar. Åh, det
här är ljuvligt med toner av citrus, vit persika och en
elegant fatton.
2016 IGP CHARDONNAY, LES VIGNES DES
PARADIS, SAVOIE 875 KR
Strax intill alperna ligger Savoie, ett bergigt
vinområde som kanske också är Frankrikes
minst kända. Här gör Dominique Lucas en
härligt gulfruktig, fräsch och generös flaska
att njuta till vår pizza Bianca.

2016 LA LUNE, MARK ANGELI, LOIRE 875 KR
Den här vinproducenten är f d stenhuggaren som
efter ett närmast religiöst möte med Sauternes, bytte
bana och blev vinmakare i Anjou. Han är en högljudd
motståndare av all form av ”vinbyråkrati” och nedklassificerar därför alla sina viner till ”Produit de
France”. Här 100% chenin blanc med frisk, hög syra
och krispig mineralitet i en perfekt harmoni.
2012 CARRIÈRE, PIERRE FRICK, ALSACE 890 KR
Norra Frankrike med sydliga tropiska frukter från
den lilla druvan Auxerrois. Lite aromatisk, druvig
och smaktät.
2006 VERMENTINO VINEYARDS SELECTION
PARCELLAIRE, GAYDA, SUDOESTE 925 KR
En sydfransk pava med power. Ett bärnstensfärgat,
oxidativt vin som drar åt hållet torr, fino sherry.

2016 LES COMBETTES, GUILLOT BROUX, MÂCON
BOURGOGNE 950 KR
Ett välgjort tjusigt, flärdfullt vin med hög mineralitet. Handgjort, naturligt, vänligt och rart. Gottgott
till allt från havets värld och från mejeriet som gör
hårdostar.
2016 ALIGOTÉ, DOMAINE ROUGES QUEUES,
MAGNUM 1500 ML 950 KR
Den här vingården arbetar biodynamiskt och gör grymma viner vi vill njuta året runt. Ett riktigt bra ”flaska vitt
vin grande” att dricka som ensamvarg eller i flock med
våra ostar.

2015 LEON BARRAL BLANC, LANGUEDOC 975 KR
Den här bestämda producenten uppmuntrar vindrickaren att skaka flaskan innan öppning.
-Precis som du gör med din Pagojuice, grinar Didier.
Utöver skakeffekten får du ett stort vin med smakbärarna apelsin, aprikos och sötmandel. Perfekt match till
vår ost- och charktallrik!
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VITA FLASKOR
2010 FURSTENTUM GRAND CRU, VINCENT FLEITH,
ALSACE 975 KR
En riktigt häftig pinot gris! Fet, smakrik och lite som
en XL-påse från karamellkungen. Perfekt till ost eller
bara för att den är så himla dögod…

2015 PANDORGA, PEDRO XIMÉNEZ, COTA 45,
JEREZ 50 CL 890 KR
Ett sötare vin av sherrystil som vi verkligen vill slå
ett slag för. Göttgött till en hårdost med karaktär,
söta desserter och som solokvist. Mums!

2015 COMETE, CHATEAU LESTIGNAC,
SUD OESTE 1150 KR
Hur gott kan det bli? Ja, tydligen så här imponerande
och magiskt. Om du inte brukar gilla druvan Sauvignon Blanc är det dags att pröva nu och här. Du får ett
stort vin med ett fint djup, aprikos... honung... viss
brödighet och mmmm.

2015 ENCRUCIJADO, PALO CORTADO, COTA 45,
JEREZ 900 KR
Ett torrt vin av sherrystil igen – det perfekta tapasvinet! En dröm till alla våra snacks, ostar och chark...

2016 SELECTION GRENACHE GRIS, PARCELLAIRE,
GAYDA 1350 KR
Det här vinet smakar mycket av ren frukt, vita
blommor, nästan lite våta stenar. Det är lagrat med den
nygamla traditionen på stora cementägg, just för att
bevara det rena och ärliga i druvan.

2014 LONGEROIES ROUGE, LA MAISON ROMANE,
MARSANNAY BOURGOGNE 1350 KR
Ungt, saftsyrligt vin med spänst. Från en vingård
som använder hästar som draghjälp och så naturligt
det kan bli. Alla går klädda i säck och aska. Såklart.
2014 MONTHÈLIE, PHILIPPE PACALET,
BOURGOGNE 1790 KR
En av de första naturvinsproducenterna i Frankrike
med den obevekliga uppfattningen om att det är
naturen som ska styra vinproduktionen och inte
teknologin. Här odlar han så naturligt det kan bli
runtom huvudstaden Beaune i Bourgogne.

SPANIEN
2016 QX, QUATRE XAREL-LOS CELLER MAS
CANDI, PENÉDES 750 KR
Ett stort vin med en stor personlighet för att hänga
runt och kring med. Det här vinet har vunnit pris
som bästa Xarel-lo (en av de tre huvuddruvorna i
cava produktion) i Penedés. Druvorna plockas från
fyra olika vingårdar och ekas i fyra olika typer av ek.
Det här vinet ber inte om ursäkt för något.
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2017 CAL, GODELLO, VERONICA ORTEGA,
BIERZO 975 KR
Superelegant! Lätt oxiderad och en aning blommig.
Passa på att njuta det här vinet från den unga blivande demonproducenten Veronica, som i detta nu gör
en kometkarriär.
2014 VINYA OCULTA, XAREL-LO,
AMOS BANERES VINYERO,
PENEDÈS 995 KR
Ett av de bästa vita vinerna från området Penedes,
strax söder om Barca. Ett aromatiskt, kultförklarat
vin som sitter som en smäck. Fylligt, med mycket
kropp och själ.
2017 TORRES DE CANONGE BLANC, VINS TONI
GELABERT, MALLORCA 1350 KR
En helt biodynamisk vingård som ligger på östra
Mallorca. Druvan heter Giró Blanc och finns
endast på ön och är även där relativt udda. Vi
gillar verkligen det här breda och kraftfulla vinet
med karaktär av stenfrukt, mineral och härlig syra.

TYSKLAND
2016 RIESLING KABINETT TROCKEN, SIBYLLE
KUNTZ, MOSEL 875 KR
Det här vår rieslingdrottning som inte gör för området helt typiska rieslingviner. Sibylles kabinett
trocken är ett torrt, friskt härligt vin med hög syra,
krispighet och massor med mineraltoner.

VITA FLASKOR
2012 RIESLING SPÄTLESE TROCKEN, SYBILLE
KUNTZ, MOSEL 995 KR
Oj, vad gott! Storasyster till vinet ovan! Druvorna
skördas för hand i slutet av oktober. Därefter pressas druvorna varsamt under 1-2 timmar. Vinet har
legat några månader på ståltank och ger dig ett torrt,
smakrikt vin med fin druvighet och mjuka honungstoner.

2016 ANIARA BARRIQUE,
FLÄDIE MAT & VINGÅRD 750 KR
Lite blommig i doften med toner av ung tropisk
syrlig frukt och en behaglig nötighet i slutet, eller
vad känner du?

2007 SIBYLLE KUNTZ, RIESLING SCHARTZ GRAND
CRU, MOSEL 1225 KR
Urmodern för Sibyles viner ovan! Det här är en Kultförklarad årgång från våra kära ultra-biodynamikerk
Sibylle. Denna Mosel Riesling med ålder ger dig extra
allt! Tänk apelsinskal, torkade aprikoser, petrolium
och sprakande mineralitet. Jabba!

2016 SEMILLON, SHANNON VINEYARDS,
ELGIN 750 KR
Här är ett av de svalaste klimaten i Sydafrika och ett
stort vin som får oss att känna att ”allt är förlåtet”.
Det är inte helt vanligt att hitta viner som är
druvrena Semillon. Här har de verkligen lyckats att
skapa ett elegant vin med kraft och djärva smaker.

SVERIGE

U NGE RN

Vinodlandet och vingårdarna i Sverige har ökat
enormt de senaste åren. Det kommer att hända
mycket framöver... Häng med och se hur det utvecklas. Båda vinerna nedan odlas i trakterna runt Limhamn där jorden är rik på kalk och flinta. Odlingarna
är ekologiska och man gödslar bl a med tång från
stränderna runtomkring.

NV TERRA SCANIA, VINGÅRDEN I KLAGSHAMN
50 CL 380 KR
Här odlas mest druvan Solaris som passar fint i vårt
klimat. Vassego, ett halvtorrt, lätt spritsigt, fruktigt
och aromatiskt vin. Ett perfekt aperitifvin att
snacksa med!

2017 GIMME GIMME GIMME RIESLING, WINE
MECHANICS, GÖTEBORG 585 KR
En svenskt vitt vin, javisst! Men druvorna kommer
i Pfalz i Tyskland. På det här nystartade vineriet
importerar de druvorna och vinifierar det hela i
slakthusområdet, Göteborg. Så roligt och gott!

SYDAFRIK A

2016 FEHERBURGUNDI,
FRANZ WENINGER, 625 KR
År 2000 beställde Franz Pinot Noir druvor från
Bourgogne. De väntar och väntar på att druvorna ska
bli blå. Men, de visade sig att han hade fått
Pinot Blanc istället. Det gäller att vara flex, så Franz
bestämde sig för att göra ett vitt vin istället.
Och... vilket vin! Magiskt.

ÖSTERRIK E
2015 LUFT UND LIEBE, DIWALD,
NIEDERÖSTERREICH 850 KR
Det här vinet består till 100% av druvan Grûner Veltliner. Vinet har legat i 60 timmar kontakt med druvskalen. Därefter jäst två veckor i lerkrus. I nästa steg
legat, som det heter, under flor (jästfällning) i drygt
ett år. Till sist tappar man varsamt upp i flaskor. Skål!
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RÖDA FLASKOR
AUSTRALIEN
2015 WILYABRUP VALLEY, WOODLANDS,
MARGARET RIVER 620 KR
En modern Bordeaux-blend i europeisk stil med
bjussig, solmogen frukt från down under som vi...
ja, älskar.

2014 LITTLE BEAUTY BLACK EDITION, PINOT NOIR,
MARLBOROUGH 1150 KR
Åhhh, här är det handens verk som skapar. Druvorna
skördas för hand och i etapper under skördesäsongen för att säkerställa bästa möjliga mognad. Vinet
lagras i fläskiga franska ekfat i 12 månader. Du får ett
ljuvligt vin med mogna röda frukter, lite skogstoner
och en härlig silkighet.

2013 BENJAMIN CABERNET SAUVIGNON, WOODLANDS, MARGARET RIVER 1950 KR
Den här vingården är en av Margaret Rivers äldsta
vingårdar och det har fullkomligt regnat priser över
deras viner genom åren. Benjamin är en smakvärld
rakt in i en riktigt välgjord Cabernet Sauvignon. Här
hittar du björnbär och röda frukter, hinter av tobak,
torkade örter, svart oliv och smäckra tanniner. Ja, du
hör ju...

PHILIPPE PACALET
En av de första naturvinsproducenterna i Frankrike
med den obevekliga uppfattningen om att det är
naturen som ska styra vinproduktionen och inte
teknologin. Här odlar han så naturligt det kan bli
runtom huvudstaden Beaune i Bourgogne. Vi är i
extas över att fått tag på några av hans ca 30 olika
cuvéer!
2011 NUITS-SAINTS-GEORGES 1650 KR
2013 NUITS-SAINTS-GEORGES 1720 KR
2014 POMMARD 1900 KR

COLLECTIF ANONYME
PASSA PÅ!

...är en skön vinproducent och ett kollektiv som
fottrampade (!) sina viner. De traskade runt i
Collioure, Roussillon, strax norr om spanska
gränsen. Det finns väldigt få flaskor i Sverige och
kollektivet är upplöst sedan 2018. Kolla med oss
vilka viner som fortfarande finns kvar. Nu har du
chans att dricka historia

2016 BEAU OUI COMME BOWIE, COLLECTIF
ANONYME 680 KR
2016 CA ROUGE,
COLLECTIF ANONYME 720 KR
2016 1+1=3,
COLLECTIF ANONYME 740 KR
MAGNUM 2016 XTRMNTR,
COLLECTIF ANONYME 1550 KR
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RÖDA FLASKOR
2008 FINE AMOR, DOMAINE LA CROIX VANEL,
PEZENAS 650 KR
Ett typiskt vin från Languedoc! Sådär mörkt,
bärigt och med torkade örter. Grymt gott till
lamm, gryta och sånt.

ROUSSILLION / FRANKRIKE
2016 FIGURE LIBRE, CABERNET FRANC,
GAYDA 670 KR
Ett modernt vinmakande där Gayda har sina rötter i
Loire, det ger lite mer solmogen frukt, grön paprika
(klassisk för den här druvan), en viss gräsighet. Ett
bra allroundvin som passar till mycket.

2009 ELLER 2010 MAISON BLANCHE, DESPAGNE
RAPIN, MONTAGNE SAINT EMILION 800 KR
Båda årgångarna ger dig ett mulligt, svulligt vin med
fruktig och kryddig doft. Här känner du kanske en
fin balans mellan saftiga mörka bär, kaffe och
choklad, elegant mogna tanniner och fin livlig syra.

2013 ORMIALE, BORDEAUX 950 KR
Vår vän Peter brukar jobba skörd hos Fabricius som
driver vingården. Vi gillar verkligen det här
Bordeauxvinet som tusan. Det gör antagligen du
också.
2015 CHEMIN DE MOSCOU, GAYDA 1450 KR
De här tre druvorsorterna som legat på fat i tjugo månader gör den här flaskan till magi; syrah, grenache,
cinsault. Ett robust och komplext vin med feeling av
björnbär, svartpeppar, örter och mörk frukt.

PIE MONTE / ITALIE N
2013 FREISA KYÈ, G.D VAJRA, PIEMONTE 850 KR
Den ursprunglig druvsorten Freisa var på väg att
glömmas bort och försvinna helt. Vingården Vajra
har gjort en hjälteinstats genom att rädda och vinifiera fram det här högkvalitativa vinet. Härlig i färgen,
koncentrerad smak med en massa fina smakriktningar. Vilka känner du? Vi anar tobak, rosor,
vitpeppar... och en massa gott.
2014 BAROLO, TREDDIBERRI, PIEMONTE 910 KR
Oj, vad gott! En klassisk barolo innehåller tydliga
toner av rosor och nypon. Här hittar vi även barska
tanniner som balanseras fint tillsammans med mat
med power.

TOSCANA / ITALIEN
2011 CHIANTI CLASSICO, GABRIELE BUONDONNO,
CHIANTI 650 KR,
GLAS CORAVIN 150 KR / MAGNUM 1350 KR
Här kör vi rakt in i Chiantivärlden! En mycket
elegant och sober Chianti Classico med stor personlighet där Gabriele visar upp hur druvan Sangiovese
ska smaka. Hatten av!
2011 AMARONE DELLA VALPOLICELLA, TENUTE
FALEZZA, VERONA 1950 KR
Druvor som först handplockas från de absolut allra
bästa vingårdslägen och sedan torkas under månader. Jeeesus, vad ljuvligt gott med väl integrerad
alkohol, mjuka tanniner och extra härligt när du
önskar en komplex käftsmäll med stor njutning.

2015 LES JACHÉES, DOMAINE BIZOT,
VOSNE-ROMANÉE, BOURGOGNE 5225 KR
Ett nära nog magiskt vin från den numera kultförklarade vinmakaren Jean-Yves Bizot. Hans viner
är eteriska varelser som alla föds i filosofin ”laisser le
temps au temps”, dvs att låta tiden ha sin gång. Här
görs allt med varsam hand och med yttersta respekt
för jorden, rankan och druvan. Pinot Noir i sin allra
ädlaste form.
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RÖDA FLASKOR
SPANIEN
2015 SAMEIRAS TINTO, ADEGA ANTONIO CAIJDE,
RIBEIRO 775 KR
Odlas i nordvästra Spanien sådär i hörnet ovanför
Portugal. Ett trevligt vin med medelfyllig kropp och
silkiga tanniner och massor av röd frukt. Gottgott.

2014 XANET, CAN XANET, MALLORCA 850 KR
Jaha, här har vi de lokala världskändisdruvorna
Callet, Mantonegro, Gorgollassa i gott samklang
med Merlot och Syrah. Här blir det kalasgott! Mogna
körsbär, blåbär, choklad, timjan, liten rökig sälta.
Malin frustar och tuggar fradga när hon pratar om
det här vinet.

2016 VO, VERONICA ORTEGA, MENCÍA,
BIERZO 950 KR
Som du redan läst så dyrkar vi Veronica så smått
pga hennes ljuvliga vinskapelser från nordvästra
Spanien. Här höjer vi intensiteten och med druvan
Mencía så tar vi hoppsasteg in i elegansens värld, ett
friskt och komplext vin med många lager.

2017 MILOCA GARNACHA, CELLER VENDRELL
RIVED, MONTSANT MAGNUM 1050 KR
Här väljer den familjedrivna vingården att visa vad
druvan garnacha går för, utan inblandning av fatlagring. Vinet bjuder på lena fina tanniner, röda bär,
plommon och en viss kryddighet. Ett jäkla gott och
bra vin
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2017 MILOCA CARINYENA, CELLER VENDRELL
RIVED, MONTSANT, SPANIEN MAGNUM 1050 KR
På flaskans snygga etikett sitter milocan, en pytteliten uggla som finns just bara här i Montsant. Ett
intensiv djuprödfruktigt vin, med lite mer power än
syskonvinet ovan.

2016 TRISPOL NEGRE, MESQUIDA MORA,
MALLORCA 1300 KR MAGNUM!
Barbara är en av Mallorcas pionjärer för öns biodynamiska vinodling. Hon vurmar också för Mallorcas
inhemska druvsorter varav det här vinet är gjord på
bl a Callet och Mantonegro. Ett elegent och fruktigt
vin med djup och fin mineralitet.

2014 PLANASSOS, SAO DEL COSTER,
PRIORAT 2840 KR
Här är det ”old school Priorat” med det menar vi ett
rejält kapabelt vin som har massor av mogen
rödfruktighet, örter från bergen, lakrits, choklad
och Druvorna kommer från byn Gratallops som är
Priorats främsta Garnatxa-by. Extra allt och med
båda fötterna i franska ekfat. Djup magi.

RÖDA FLASKOR
USA
2016 SPRING EPHEMERAL RED, SMOCKSHOP
BAND, OREGON 1250 KR
Vinmakaren Nate och hans partner China driver
en biodynamisk gård i Hood River Valley i Oregon.
I flaskorna samsas Grenache och Syrah. Druvorna
skördas för hand och fottrampas, lagras i sju månader i 500 liter gamla ekfat. I vinstilen är en resa till
norra Rhone är inkluderad.

2014 EVESHAM WOOD LE PUITS SEC, PINOT NOIR,
EOLA AMITY HILLS, OREGON 1350 KR
Ljus, lätt, silkig och en Pinot Noir to die for. Vingården ligger i Williamette Valley där man med minsta
möjliga inverkan skapar viner som speglar deras
filosofi ”small is beautiful”.

2013 CAMPBELL RANCH PINOT NOIR, ANTHILLS
FARMS, SONOMA COAST 1350 KR
Vår Malin berättar att de här vinmakarna gör allt för
hand i sitt lilla garagevineri., så kallad ”hands off
winemaking”. För två år sedan var hon här på finvinbesök. -Det här är helt naturliga viner där de vill visa
frukten och vad den gör med vinet när den får köra
solokvist, suckar Malin och himlar med sina gröna.
Här en Pinot Noir med mer amerikansk stil, mörk
frukt, fräsch, pigg syra och drömmigt god.

2015 MARJORIE VINEYARD PINOT NOIR, CRISTOM,
EOLA-AMITY HILLS, OREGON 1775 KR
Mer av allt! Ett vin att hänga länge tillsammans med!
Här hittar du jordgubbar, hallon, viol, vanilj, skogsgolv och en elegant kryddighet med bra grepp i de
silkiga tanninerna.

2016 THE PEARL, SAN LORENZO WINE COMPANY,
RUSSIAN RIVER 1875 KR
Här får du extra allt och en riktigt bra zinfandel! Fin
komplexitet med mogna fylliga bär, läder, choklad
och lyxiga cigarrer. Mjuka men påtagliga tanniner.

2013 THE CREATOR, CABERNET SAUVIGNON,
CHARLES SMITH, WASHINGTON 1850 KR
Detta är skaparen. Tät, djup, mörk. Här omfamnas
du av mörka mogna plommon, björnbär, svarta oliver, svarta vinbär och tobak som möter krossad sten
och saftiga tanniner. En tungur knivur.

2013 CLAJEAUX VINEYARD CABERNET SAUVIGNON, ARNOT-ROBERTS, HEALDSBURG 2250 KR
En riktig rackarökare! Ett härligt exempel på en
magisk Cab Sauv med mulliga mörka frukter och
välsmakande örter. Ett kraftfull och intensivt stort
vin att leva länge på.

2015 CLARY RANCH SYRAH, ARNOT-ROBERTS,
HEALDSBURG 1550 KR
Det här är en super-syrah... från kultvinmakarna
i Sonoma. När du vill braka på kring det mörkjosig-fräscha och sköna från den här delen av världen.

2015 A TRIBUTE TO GRACE, VIE CAPRICE
GRENACHE, GRACE WINE COMP, SANTA YNEZ
VALLEY 1475 KR
Det här är ett typisk ”nya Kalifornien-vin” på en
druvsort som odlas i ett klimat där den hör hemma.
Superekologiskt och som grädde på moset får du
ett smaskigt, kryddigt vin med inslag av mörkblå
plommon.
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SPRIT
KR/CL

COGNAC
Grosperrin Cognac 37 kr/cl
Frapin XO VIP 45 kr/cl

ROM
Doorly´s XO, Sherry cask finish, Barbados 27 kr/cl
Diplomatico Reserva Exclusiva, Venezuela 30 kr/cl
Diplomatico Reserva Familia, Venezuela 25 kr/cl
Diplomatico Planas, Venezuela 20 kr/cl

EAU DE VIE
Framboise Sauvage 25 kr/cl
Vielle Prune 25 kr/cl
Marc De Beujolais 25 kr/cl
GIN
Hernö Gin, Sverige 25 kr/cl
Hernö Gin Old Tom, Sverige 30 kr/cl
Stockholms Bränneri Dry Gin, Sverige 25 kr/cl
Stockholms Bränneri Pink Gin, Sverige 27 kr/cl
Canïma Small Batch Gin, Venezuela 20 kr/cl

WHISKEY
Scottish Barley Classic Laddie,
Bruichladdich Distillery, Skottland 32 kr/cl
BRANDY
Alvisa Ecologico 10 años, Spanien 20 kr/cl
SPIRITUOSA
Negroni Cocktail 5 cl 140 kr
Riedlin Brilliant Weinhefebrand 40 kr/cl
Grappa Nebbiolo 20 kr/cl

SHERRY
Ja, vi gillar verkligen sherry. Vi har valt de här
sherrystilarna för att de är lätta att tycka om.
Övergott till allt tapasplock, chark och ost eller
för sig själv.

MICAELA AMONTILLADO, BODEGAS BARON
Glas 8 cl 110 kr
MICAELA MANZANILLA, BODEGAS BARON
Halvflaska 37,5 cl 240 kr
Glas 8 cl 55 kr
MICAELA CREAM, BODEGAS BARON
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