Hej! Välkommen till oss på Dryck Vinbar.
Vi är allt annat än en traditionell vinbar, utan mer som att komma hem till
någons sköna vardagsrum. Slå dig ner på en barstol eller släng dig i en soffa,
så serverar vi ett riktigt bra vin från en mindre producent,
ett av våra favoritöl eller något annat klunkvänligt
utan alkohol, en espresso eller ett gott te.
Vi vill öppna upp vinvärlden så att du blir sugen på att kliva in,
fråga, utforska, smaka och upptäcka en massa du inte redan visste.
I vår dynamiska vinlista hittar du för det mesta något nytt och kul.
Vi kommer ständigt att förändra, byta ut och plocka in härliga viner
och nya smakvärldar allteftersom. Välkommen!
Carro, Cilla, Malin med personal

Klar i knoppen!
Måltidsdrycken

VY

Äpple, Humle 95 kr
Äpple. Slånbär 95 kr

vin och
ekologi
Vi gillar omsorgsfullt
odlade viner som är
framställda av medvetna
producenter runtom
i världen. Vår lägsta nivå
är ekologiskt.

Ost, Sherry och Mandlar
Världens bästa o underskattade kombo!
8 cl Michaela Amontillado &
en bit Manchego ost

175 kr

ETT RIKTIGT BRA GLAS VITT!
2015 Vajra Pètracine Langhe Riesling,
Piemonte 155 kr
155 kr
Poppa loss!
Smaka våra nypoppade popcorn med
tryffelolja och parmesanost
55 kr
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UTAN ALKOHOL
Äppelmust från Normandie 25 cl
Pomme jordgubb/basilika/körsbär

45 kr

Botanisk Cola, Fentimens 33 cl
Tonic water/ Herbal tonic 12,5 cl

35 kr
22 kr

Pärondryck, Jus de Poire glas
Pärondryck, Jus de Poire, flaska 1 L

45 kr
135 kr

VY, en måltidsdryck från Bjärehalvön
Äpple + humle
Äpple + Slånbär

95 kr
95 kr

Apolinaire eko kallpressade drycker
No 3 Äpple, ingefära, citron
No 5 Äpple, blåbär, lime, mynta
Eau Pomme, citron ingefära

59 kr
59 kr
59 kr

Mousserande äppeldryck,
La Mère Poulard, glas
La Mère Poulard, flaska 75 cl

Have fun without alcohol
Talk without cell phones
Love without conditions
Dream without drugs
Smile without selfies

58 kr
155 kr

Rudenstams Bär & Frukt
Mousserande vita vinbär, 33 cl
Mousserande Svarta vinbär, 33 cl

55 kr
45 kr

India Pale Soda, Gbg Soda 33 cl

45 kr

Druvjuice riesling, Mikkeller, glas
Druvjuice riesling, Mikkeller, flaska

58 kr
155 kr

Alkoholfri öl, Warsteiner Fresh, flaska

Learn how to…

Espresso
Cappuccino
En kopp te

30 kr
35 kr
25 kr

Chokladtryffel 35 kr

40 kr

Ps! Vi har supergott kaffe
från Stockholm Roast!
Pröva vår hemgjorda
chokladtryffel till…
Kaffe + tryffel 75 kr
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ÖL OCH CIDER
FATÖL
ALLTID HOS OSS!
Warsteiner, fatöl 40 cl 65 kr
En hederlig tysk pilsner på fat. Malt, klassiska tyschka humlesorter, ett uns av honung och ovanpå på
det lite ompa, ompa. En klassiker!
VÅRT GÄSTFAT
Punk IPA, BrewDog 40 cl 75 kr
Frisk, fräsch IPA som passar närsom till vadso. Bra bett i beskan utan att vara störig.
FLASKÖL
Pst! Alla våra flasköl är opastöriserade, ofiltrerade och klassas som färsköl. Så vet du.
Reparationsbajer glutenfri, ToØl 80 kr
En Pale Ale från andra sidan sundet. En välhumlad, glutenfri öl brygd på havre och korn. Bra bett i
beskan!
Pilsner, Dugges Pils 65 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.
Half IPA, Örebro Brygghus 75 kr
En smakbomb av aromatisk humle från ett brygghus som tar öl på stort allvar.
08 Stockholm style IPA, Frequency beer works 80 kr
Färskingar som nyligen startat ett bryggeri i Bro, strax utanför Stockholm. Här brygger Jenny och
Mattias Hammenlind sin egen typ av IPA. Den här är lite lättare, något sötare, en aning kaxigare och
jäkligt god. Malins favvo-IPA just nu…
Park life, Frequency beer works 80 kr
”I get up when I want except on weekends when I get rudely awakened by the children/lawnmower.
Parklife is the reason to put on your trousers, have a cup of tea and leave the house. This delightful
IPA goes hand in hand with summer. Golden coloured, awakeningly fresh and fruity, dry, crisp and
refreshing. Just like a summer’s day really.” säger Frequency beer works.
Öl från Stigbergets Bryggeri 85 kr
Ett av landets kreddigaste mikrobryggerier. Prisbelönt och hyllat!
Här varierar vårt utbud utifrån tillgång. Så… fråga gärna vad som finns i kylen just nu.
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FORTS… ÖL OCH CIDER
Kärlek Pale Ale, Mikkeller 80 kr
En kär pale ale som bryggs och byter karaktär utifrån säsong och trender. Ale tillverkas genom
överjäsning och historiskt har pale ale använts som ett samlingsnamn för ljusare öl. Humlearomatisk
med tydliga beska.
Suröl från Brekkeriet 85 kr
Vi har alltid några olika sorters friska eller fruktiga suröl hemma. Dom kommer från tre skånska
brorsar som brygger bira vi gillar. Malin och Cillas favoriter!
Brillant, Brekkeriet 85 kr
Förr i världen bryggde man saisonöl under vinterhalvåret för sommarens arbetare. Det var den svala
vintern som gav bättre kontroll av jäsningen. Idag är saison en cool öl med något högre alkoholhalt
än det var förr. Med andra ord, det var inte bättre förr.
Tropical Thunder, Dugges 80 kr
Busigt värre! Här ville Dugges göra en öl precis som glassen Popsicle. I de solklara smakerna mango,
passionsfrukt och persika. Flytande godis, fast minus tandtrollet.
Onda Pale Ale, Omnipollo 85 kr
En hyllningsöl med beats and rap flow till musikern Onda från Sthlm Inkasso. En pale ale med mosaic
humlebryggd i Belgien som ger gedigen citrus feeling and good vibes.
Russian Imperial Stout, Poppels 100 kr
Under 1700-talet var den här ölstilen en favorit hos Katarina den stora och ryska hovet. Den här
versionen har en rejäl kropp, generös doft och smak av lakrits, kaffe och choklad och pyttelite hetta
från alkoholen i avslutet.
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 snart ned på Swedenborgsgatan.
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CIDER
Cidre Nectar, Julien Thurel, Loire 75 cl 215 kr
Gottgottgott. Filtrerad och opastöriserad cider. Äpplena plockas från marken, mustas och får sedan
jäsa naturligt och lagras på ekfat. En härligt torr cider så som det ska vara.
Ponpon, Fam Pontreue, Normandie 37,5 cl 75 kr
Här får du en ”funky” och ”stallig” cider som är vild och galen. En helt naturligt produkt utan några
tillsatser. För dig som gillar en bonnig cider med smakliga äventyr och krumsprång.

MOUSSERANDE PÅ GLAS
Glas 12 cl
NV Crémant du Jura Blanc Extra Brut, Jura 110 kr
Ett riktigt elegant, torr och krispig Cremant från Jura, den delen av Frankrike som
gränsar till Schweiz. En landsände som varit lite anonym och undanskymd, vilket
har gjort att de har behållit sin vintradition långt mer än andra.
NV Rovellats Reserva Cava Imperial, Penedès 110 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, fräsch och citrus-pigg.
NV Assemblée Brut, Bruno Michel, Champagne 150 kr
En liten producent söder om Epernay i Champagne. Det här är en riktig elegant champagne,
härligt grön-äpplig och frisk.
NV Assemblée Rosé, Bruno Michel, Champagne 165 kr
Distriktet Champagne är det enda vinområdet i världen där det är tillåtet att blanda rött och vitt vin
för att göra rosé. Så jobbar inte hantverksproducenten Bruno Michel. Den här produceras på 100%
Pinot Meunier och är då rosa redan från start. Kanske den härligaste roséchampagne vi någonsin
provat!
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VITA PÅ GLAS
Smak 8 cl / Glas 15 cl
2015 Expression Blanc, Château BeauBois, Rhône 95 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.
2017 100 Hills, Wittman, Rheinhessen 70 kr/ 125 kr
En fruktig, frisk och superhärlig tysk Riesling som piggar upp den mest nedslagna i höstmörkret. Den
har en modernare och fruktdriven stil som vi gillar starkt på det här bygget.
2017 Saint-Pierre, Chateau Ferran, Entre deux mers, Bordeaux 80 kr / 140 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!
2014 Macon-Verzé Blanc, Nicolas Maillet, Bourgogne 75 kr / 145 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 med vissa viner från Chablis.
2017 Flying Solo White, Gayda, Pays d´Oc 75 kr / 145 kr
Ett lätt, gott, snickelisnack-vin… som passar till mycket, inte minst när du bara vill dricka härligt utan
maten. Här hittar du druvorna Grenache och Viognier. BAM!
2015 Parti Szél, Homola, Badacsony, Ungern 80 kr / 150 kr
Den här vingården är vackert belägen på sluttningarna ner mot Centraleuropas största sjö, Balaton.
Vulkanisk jord, sydöstsluttningar och sjön som värmekälla ger magiska förutsättningar. De lokala
druvorna är 60% Olaszrizling och 40% Furmint.
2017 Les Perrières, Christian Venier, Cheverny 85 kr / 155 kr
Ett härligt Loirevin gjord på en ovanlig och ursprunglig druvsort som heter Menu pineau. Druvorna
odlas av en herre som vägrar ge sig. Prova det här spännande, eleganta, gulfruktiga vinet som också
är kanonsmarrigt till våra ostar.
2016 Wilyabrup Valley Chardonnay, Woodlands, Margaret River 85 kr / 155 kr
Gillar du inte chardonnayviner? Vad bra, då ska du dricka den här. Varför då? Jo, enligt oss ett riktigt
jäkla bra vin med härlig frukt och jäst på ekfat utan att få en vulgo-feeling. En fint integrerat och
välbalanserat vin. Gottgott till vår frasiga pizza… och som solokvist.
2017 Keep on punching, Baby Bandito, Testalonga, Swartland 85 kr / 155 kr
Här får du hög, bra syra och feeling av ”golden delicious” äpplen. En pava med 100% chenin blanc
som odlas på vääldigt stenig mark i karg miljö i sydvästra Sydafrika.
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FORTS… VITA PÅ GLAS
2015 Vajra Pètracine Langhe Riesling, G.D. Vajra, Piemonte 85 kr / 155 kr
Här kommer vinstockarna från Alsace, fast odlingarna ligger i Piemonte. Det ger ett vin som sjunger
av tropiska frukter och härlig fruktig syra. Mums till vår Toast Skagen!
2017 Villata, Vite Colte, Roero, Piemonte 85 kr / 160 kr
Mums! Vi vill verkligen slå ett slag för att dricka viner med druvor som är typiska för sitt område.
Arneis är en ursprungstypisk druva från klassiska Piemonte. Här hittar du de tonerna mandel, aprikos,
vita blommor och en finstämd syra. Ett riktigt slurpigt vin…

RÖDA PÅ GLAS
Smak 8 cl / Glas 15 cl
2014 Expression Rouge, Château BeauBois, Rhône 95 kr
Vårt röda husvin. När du vill ha ett ”glas rött”. Ett vin för alla, tänker vi. Lättsamt, fruktigt och
mumsigt.
2016 MusC, Domaine de la Graveirette, Rhone 75 kr / 140 kr
Ett modernt Rhônevin med gasen i botten… muskulös, tät med inslag av röda vinbär, lakrits och
svartpeppar. Perfekt kombo med vår charkbricka.
2016 Saint-Pierre, Chateau Ferran, Entre deux mers, Bordeaux 80 kr / 140 kr
Frisk och fruktig med sköna bordeauxfat i doften. Bra koncentration, härlig fatkaraktär och frukt.
2015 Lou Tardon, Vacluse rouge, Domaine de la Graveirette 80 kr / 145 kr
Här är det merlotdruvan som dominerar med druvan grenache som side kick. Du får en djup och
fruktig doft med mörka bär, örter och kryddor. Mogna tanniner och en kryddig avslutning. Ett
biodynamiskt vin, perfekt match till vår chark.
2017 K-or, Troteligotte, Cahors 80 kr / 145 kr
Den här vinproducenten, Emmanuel Rybinsky, är en av områdets stigande stjärnor. Vinodlingen är
biodynamisk med minimal vinmakning. Därför uttrycker vinet fina smaker både från druvan och
terroiren av den järnrika platsen.
2015 The Love Grass Shiraz, d´Arenberg , Mclaren Vale 80 kr / 150 kr
Smaskig röd frukt, mynta och ren l o v e på flaska. En perfekt side-kick till vår finfina charktallrik. För
dig som gillar lite mer av ditt röda vin.
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FORTS… RÖDA PÅ GLAS
2015 Wilyabrup Valley, Woodlands, Margaret River 85 kr / 160 kr
En stram Bordeax-blandning med bjussig solmogen frukt från down under som vi… ja, älskar.
2017 Langhe Nebbiolo Treddiberri, Piemonte 85 kr / 160 kr
Om det är någon vinsnubbe man vill hänga med så är det Nicola Oberto… en superskön
personlighet med helt avslappnad inställning till vin och som dessutom gör supergoda viner. We are
in love! Nebbiolo är ofta ljus i färgen med mycket tanniner, så även den här.
2017 Grigolino, Francesco Rinaldi, Piemonte 85 kr / 160 kr
Den här lokala druvan grignolino är lätt och ljus i färgen och har ändå en del tanniner. Se om du kan
känna tonerna av vildrosor, röda vinbär och ljumma sluttningar. Fint lättdrucken och härlig!
2017 Miloca Garnacha, Celler Vendrell Rived, Montsant 90 kr / 165 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!
2014 Barbera D´Asti, Oddero, Piemonte 90 kr / 150 kr
Här en klassisk Barbera från en biodynamisk producent med några av Piemontes bästa lägen. Det
här en ljuvligt konservativ skapelse med fin körsbärsfrukt i samklang med pigga örter och mjuk ek.
2016 Domaine Finot, Pinot Noir, Isère 85 kr / 160 kr
För dig som gillar pinot… här en något smaktätare historia från en ung vinbonde som jobbar helt
naturligt och tidsenligt. En ren njutning.
2016 Le Mouton Noir, Collectif Anonyme, Roussillion 85 kr / 165 kr
Tänk dig... mörka söta körsbär och mogna plommon. Det här är en grym vinproducent och kollektiv
som fottrampar (!) sina viner. De trampar runt i Collioure, Roussillon, strax norr om spanska gränsen.

ROSÉ PÅ GLAS
Smak 8 cl / Glas 15 cl
2015 Expression Rosé, Château BeauBois, Rhône 95 kr
En sann sommarklunk, oavsett säsong. En riktigt bra husrosé, så som vi tycker att det ska smaka.
2016 Coca i Fitó Rosa, Monsant 80 kr / 150 kr
Den här innehåller 100% Syrah druva som ger dig toner av bjussig frukt och röda bär. En generös
rosé gott till allt under solen. Mums.
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MOUSSERANDE PÅ FLASKA
NV Grand Reserve, Gosset, Champagne 375 ml 620 kr
Den här Champagnen är den äldsta etablerade vinproducenten i Champagne. De har lyckats
bibehålla sin alldeles egna stil och karaktär genom åren. En komplex och härlig champagne vi gärna
njuter ofta.
NV Crémant du Jura Blanc Extra Brut, Jura 660 kr
Ett riktigt elegant, torr och krispig Cremant från Jura, den delen av Frankrike som gränsar till Schweiz.
En landsände som varit lite anonym och undanskymd, vilket har gjort att de har behållit sin
vintradition långt mer än andra.
NV Rovellats Reserva Cava Imperial, Penedès 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, fräsch och citrus-pigg.
NV Harrow and Hope, Brut reserve, England 700 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 Assemblée Brut, Bruno Michel, Champagne 850 kr
En liten producent söder om Epernay i Champagne. Det här är en riktig elegant champagne,
härligt grön-äpplig och frisk.
NV Assemblée Rosé, Bruno Michel, Champagne 950 kr
Det vanligaste när man gör rosévin är att blanda rött och vitt vin (området Champagne är det enda
distriktet i världen som får göra så). Det här är ett riktig hantverk, då Bruno Michel gör sin
champagne på endast rosévin.
Jacquesson 734 D.T, Dizy, Champagne 2200 kr
Vår absoluta favorit! Den här flaskan är minst lika bra som en årgångschampagne. Våra generösa
smakovationer skulle aldrig ta slut, om vi skulle släppa lös dom på den här flaskan… Istället säger vi;
Skål!
15 Ans De Cave Minima, Gosset 2550 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.
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FORTS. MOUSSERANDE PÅ FLASKA
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 Charles Heidsieck Brut Reserve, Reims Jeroboam 3000 ml 4360 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 VI GILLAR
AUSTRALIEN
2016 Wilyabrup Valley Chardonnay, Woodlands, Margaret River 620 kr
Gillar du inte chardonnayviner? Vad bra, då ska du dricka den här. Varför då? Jo, enligt oss ett riktigt
jäkla bra vin med härlig frukt och jäst på ekfat utan att få en vulgo-feeling. En fint integrerat och
välbalanserat vin. Gottgott till vår frasiga pizza… och som solokvist.
ALSACE / FRANKRIKE
2012 Carrière, Pierre Frick, Pfaffenheim 585 kr
Norra Frankrike med sydliga tropiska frukter från den lilla druvan Auxerrois. Lite aromatisk, druvig
och smaktät.
2010 Furstentum Grand Cru, Vincent Fleith, Ingerheim 780 kr
En riktigt häftig pinot gris! Fet, smakrik och lite som en XL-påse från karamellkungen. Perfekt till ost
för två eller bara för att den är så himla dögod…
BORDEAUX / FRANKRIKE
2017 Saint-Pierre, Chateau Ferran, Entre Deux Mers, Bordeaux 560 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!
BOURGOGNE / FRANKRIKE
2014 Macon-Verzé Blanc, Nicolas Maillet, Macon-Verzé 570 kr
Fluffig, härlig med fräsch fruktig syra. Bästa kompis med alla snacks och tapas eller som den är.
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FORTS… VITA FLASKOR VI GILLAR

................................................................
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! Hör gärna med oss vi har någon mer cuvée från Monsieur som inte finns med här. Kika även
på hans röda viner längre fram här vinlistan.
2012 Aligoté, Philippe Pacalet 700 kr
2014 Monthèlie, Philippe Pacalet 1500 kr

................................................................
2016 La Manufacture, Chablis 1:er Cru Vau Ligneau 720 kr
Benjamin Laroche är vinmakare i sjunde generationen och med La Manifacture 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 Les Combettes, Guillot Broux, Mâcon 760 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 vår Chévre chaud.
ISÈRE / FRANKRIKE
2016 Verdesse, Domaine Finot, Coteaux de Grésevaudan 50 cl 500 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.
JURA / FRANKRIKE
2016 En Levrette, Côtes de Jura 720 kr
Vita Juraviner brukar vara oxidativa i stilen, dvs smaka (tänk i positiv bemärkelse här) lite skrumpna
äpplen, en viss nötighet, här finns också en feeling av grapefruktskal. Läcker till våra lagrade
hårdostar, rillette och charktallriken.
LOIRE / FRANKRIKE
2015 Clos Briords, Muscadet, Domaine de la Pépière, Sèvre et Maine 550 kr
Mums! Det skulle kunna räcka så, men… handskördas på granitjordar nära Atlanten. Du får en frisk
feeling av nyuppskuren citron, saltstänk och vindpinade fransoser.
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FORTS… VITA FLASKOR VI GILLAR
2013 Monnières-Saint Fiacre, Domaine de la Pépière, Sèvre et Maine 600 kr
Två år äldre än kompisen ovan. Mer komplex, mer citrus, mer ”fläsk” helt enkelt.
2017 Les Perrières, Christian Venier, Cheverny 600 kr
Ett härligt Loirevin gjord på en ovanlig och ursprunglig druvsort som heter Menu pineau. Druvorna
odlas av en herre som vägrar ge sig. Prova det här spännande, eleganta, gulfruktiga vinet som också
är kanonsmarrigt till våra ostar.
2016 La Lune, Mark Angeli, Produit de France 680 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 all form av ”vinbyråkrati”
och ned-klassificerar därför alla sina viner till ”Produit de France”. Här 100% chenin blandc med frisk,
hög syra och krispig mineralitet i en perfekt harmoni.
LANGUEDOC / FRANKRIKE
2013 Roman Blanc, Languedoc 580 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.
2017 Flying Solo White, Gayda, Pays d´Oc 580 kr
Ett lätt, gott, snickelisnack-vin… som passar till mycket, inte minst när du bara vill dricka härligt utan
maten. Här hittar du druvorna Grenache och Viognier. BAM!
2006 Vermentino Vineyards Selection Parcellaire, Gayda 900 kr
En sydfransk pava med power. Ett bärnstensfärgat, oxidativt vin som drar åt hållet torr, fino sherry.
Supersmarrigt.
2016 Selection Grenache Gris, Parcellaire, Gayda 900 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.

................................................................
2015 Leon Barral Blanc, Vin de France 790 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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RHÔNE / FRANKRIKE
2015 Expression Blanc, Château BeauBois, Rhône 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.
ROUSSILLON / FRANKRIKE
2015 Restaké, Le Domaine Yoyo, Banyuls 600 kr
En ljus grenache som vill gillar stenhårt. Äppelfruktig och mogen citrus och sådär lättdrucken, somrig
och allmänt skön.
SUD-OUEST / FRANKRIKE
2014 Coucou Blanc, Elian Da Ros, Côtes du Marmandais 650 kr
Såhär: liljor, vita persikor och feta citronskal. Satan i gatan! Den här flaskan ska du dela med dina allra
bästa vänner.
2016 Gaïa, Château Barouillet, Bergerac Sud Oest 600 kr
Druvan heter chardonnay och det här vinet har legat på gamla fat, fastän det inte alls känns så.
En pigg pava med fräsch fruktighet som du lätt kan njuta innan maten eller till vår toast Skagen.
SPANIEN
2015 Siuralta Gris, Vinsnus, Montsant 600 kr
Druvan heter Garnacha Gris och det här exemplariska vinet odlas på hög höjd i bergskedjan
Montsant i Katalonien. Lite spännande och äventyrligt i sin karaktär.
2017 Torres de Canonge Blanc, Vins Toni Gelabert, Mallorca 780 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.
2014 Vinya Oculta, Xarel-lo, Amos Baneres Vinyero, Penedès 820 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.
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COTA 45
För dig som gillar kul, nytt och spännande! Den här vakna vinproducenten i Jerez har plockat
upp en uråldrig och traditionell sherrystil som väckt uppmärksamhet runtom i vinvärlden.
2015 Encrucijado, Palo Cortado, Cota 45, Jerez 900 kr
Ett torrt vin av sherrystil – det perfekta tapasvinet! En dröm till alla våra snacks, ostar och chark…
2015 Pandorga, Pedro Ximénez, Cota 45, Jerez 900 kr
Ett sötare vin av samma sherrystil som ovan som vi verkligen vill slå ett slag för! Göttgött till en
hårdost med karaktär, söta desserter och som solokvist. Mums!
ITALIEN
2017 Villata, Vite Colte, Roero, Piemonte 630 kr
Mums! Vi vill verkligen slå ett slag för att välja viner med druvor som är typiska för sitt område. Arneis
är en ursprungstypisk druva från klassiska Piemonte. Här hittar du tonerna mandel, aprikos, vita
blommor och en finstämd syra. Ett riktigt slurpigt vin…
2015 Vajra Pètracine Langhe Riesling, G.D. Vajra, Piemonte 640 kr
Här kommer vinstockarna från Alsace, fast odlingarna ligger i Piemonte. Det ger ett vin som sjunger
av tropiska frukter och härlig fruktig syra. Mums till vår Toast Skagen!
2015 Integer Grillo, Marco De Bartoli, Sicilien 740 kr
Är du sugen på att dricka ett naturvin från Sicilien med orange färg? Bra, då kör vi. Det här vinet har
varit i kontakt med druvskalen i hela 20 dagar, vilket är långt utöver det vanliga. Ett funkigt vin!
TYSKLAND
2017 100 Hills, Wittman, Rheinhessen 500 kr
En fruktig, frisk och superhärlig tysk Riesling som piggar upp den mest nedslagna i höstmörkret. Den
har en modernare och fruktdriven stil som vi gillar starkt på det här bygget.
1994 Helden 1 Lage, Riesling Auslese, Sybille Kuntz 50 cl 595 kr
En riktigt mogen, halvtorr fining fullproppad med karaktär. Härlig syra och rondör med smackvänligt
avslut.
2015 Riesling Kabinette Trocken, Sybille Kuntz, Mosel 650 kr
Sybille producerar jäkligt bra viner! En snygg, stram Riesling med klass. Krispigt och druvtypiskt.
2015 Riesling Spätlese Trocken, Sybille Kuntz, Mosel 740 kr
Oj, vad gott! 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.
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................................................................
SVERIGE
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 där jorden är rik på kalk och flinta. Odlingarna är ekologiska och man gödslar
med bl a tång från stränderna runtomkring.
NV Terra Scania, Vingården i Klagshamn 50 cl 560 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!
2016 Aniara Barrique, Flädie Mat & Vingård 650 kr
Lite blommig i doften med toner av ung tropisk syrlig frukt och en behaglig nötighet i slutet, eller
vad känner du?

................................................................
SYDAFRIKA
2017 Keep on punching, Baby Bandito, Testalonga, Swartland 660 kr
Här får du hög, bra syra och feeling av ”golden delicious” äpplen. En pava med 100% chenin blanc
som odlas på vääldigt stenig mark i karg miljö i sydvästra Sydafrika.
USA
2014 Sandhi Chardonnay, Santa Barbara 950 kr
En stramare stil än vad vi är vana vid när vi tänker på Chardonnay från Kalifornien. En pålitlig klippa
till vin som vi vet att du kommer att gilla.
2015 O.W. Amphora Grenache blanc, AmByth Estate, Santa Barbara 750 kr
Ett fottrampat vin. Jo, på riktigt är det så. De använder naturlig jäst som flyger runt i luften i vineriet,
vinet är ofiltrerat och ja, du fattar. Smakar åt hållet… sommaräng, gul frukt och sol.
2015 Trousseau Gris, Fanucchi Wood Road, Russian River Valley 600 kr
Tänk dig en full bukett av hallon, smultron, röda vinbär och rosor. Det här är ett rosa vin, inte
ett rosévin. Drick bara för att den är så grymt god eller för att du också älskar rillette och letar
en vin-sambo.
ÖSTERRIKE
2015 Felsenstein Chardonnay, WG Birgit Braunstein, Burgenland 570 kr
Det är inte varje dag man dricker Chardonnay från Österrike. Biggan har gjort en egen tolkning
som ger dig ett fruktdrivet vin med feeling av mogen ananas och som är lite fet, fast utan fat.
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2015 Luft und Liebe, Diwald, Niederösterreich 690 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!
2016 W issb rg nd r, Rennersistas, Burgenland 680 kr
Två systrar i 20-årsåldern som nu tagit över föräldrarnas vingård. De gör det mesta av vinarbetet för
hand och det här ljuvliga vinet är en ofiltrerad weissburgunder med en välbalanserad syra.

RÖDA FLASKOR VI GILLAR
AUSTRALIEN
2015 The Love Grass Shiraz, d´Arenberg , Mclaren Vale 600 kr
Smaskig röd frukt, mynta och ren l o v e på flaska. En perfekt side-kick till vår finfina charktallrik. För
dig som gillar lite mer av ditt röda vin.
2015 Wilyabrup Valley, Woodlands, Margaret River 660 kr
En stram Bordeaux-blandning med bjussig, solmogen frukt från down under som vi… ja, älskar.
ALSACE / FRANKRIKE
2012 ”F” Pinot Noir, Domaine Vincent Fleith, Ingersheim 740 kr
Tjusig, kryddig stram donna från Alsace, du vet hon som går med näsan i vädret.
BOURGOGNE / FRANKRIKE
2016 Maranges, Rouges Queues 980 kr
Ljuvligheter från södra Bourgogne vid den lilla byn Sampigny les Maranges. Paret Isabelle och Jean
Yves gör här en elegant pinot noir med silkeslen känsla och struktur.
2014 Longeroies Rouge, La Maison Romane, Marsannay 1150 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.
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! Hör gärna med oss vi har någon mer cuvée från Monsieur som just nu inte finns med här på
listan.
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2011 Nuits-Saints-Georges, Philippe Pacalet 1350 kr
2013 Nuits-Saints-Georges, Philippe Pacalet 1250 kr
2014 Pommard, Philippe Pacalet 1550 kr
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2015 Les Jachées, Domaine Bizot, Vosne-Romanée 2850 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.
BORDEAUX / FRANKRIKE
2013 Ormiale, Bordeaux 800 kr
Vår vän Peter brukar jobba skörd hos Fabricius som driver vingården. Vi gillar verkligen det här
Bordeaux vinet som tusan. Det gör antagligen du också.
2009 Maison Blanche, Despagne Rapin, Montagne Saint Emilion 800 kr
Ett mulligt svulligt vin med fruktig och kryddig doft. Här känner du kanske en fin balans mellan
saftiga mörka bär, elegant mogna tanniner och fin, livlig syra.
ISÈRE / FRANKRIKE
2016 Domaine Finot, Pinot Noir, Isère 650 kr
För dig som gillar pinot… här en något smaktätare historia från en ung vinbonde som jobbar helt
naturligt och tidsenligt. En ren njutning.
LOIRE / FRANKRIKE
2016 La Pierre aux Chiens, Christian Venier, Cheverny 700 kr
När Cilla provade den här flaskan föll hon för den bjussiga frukten. En intensiv fruktighet med mycket
jordgubbig pinot noir stil som passar superbra till ost och chark och annat i vår snacksiga värld.
2016 Cuvée Domaine, Bourgueil, Domaine Delettre 720 kr
Ett fruktigt, generöst och härligt vin av 100% cabernet franc som du bara inte får missa!
LANGUEDOC / FRANKRIKE
2008 Fine Amor, Domaine la Croix Vanel, Pezenas 570 kr
Ett typiskt vin från Languedoc! Sådär mörkt, bärigt och med torkade örter. Grymt gott till lamm, gryta
och sånt.
2014 Leon Barral Rouge, Domaine Leon Barral, Faugères 640 kr
Vinmakaren Didier är en pionjär inom biodynamisk vinodling och ser ut som en varg. Ett rufft vin
med feeling av plommon, körsbärskärnor och ett gäng tanniner.
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................................................................
Leon Barral - Cillas absoluta favoritproducent!
– Han har en extrem koll på hur man gör vin! Allt han gör är lagringsbart och den här är såklart
fantastisk att njuta nu och här. Här får du en riktigt mogen flaska med torkad frukt, körsbär, örter…
ett himmelskt vin, dånar Cilla.
2004 Valinière, Domaine Leon Barral, Faugères 1350 kr
2005 Valinière, Domaine Leon Barral, Faugères 1350 kr
2006 Valinière, Domaine Leon Barral, VDT, Faugères 1350 kr

................................................................
PROVENCE / FRANKRIKE
2011 Cornaline, Domaine Hauvette, Baux-de-Provence 700 kr
Fat, frukt, sol, örter. BAM! Ett typiskt rött vin från Provence som görs av kvinnan Dominique Hauvette
som varit igång i över 30 år och som utan pardon jobbat biodynamiskt sedan år 2003.
RHÔNE / FRANKRIKE
2014 Expression Rouge, Chateau Beaubois 400 kr
När du vill ha ett ”gott rött”. Ett vin för alla, tänker vi. Lättsamt, fruktigt och mumsigt.
2016 MusC, Domaine de la Graveirette, Rhone 560 kr
Ett modernt Rhônevin med gasen i botten… muskulös, tät med inslag av röda vinbär, lakrits och
svartpeppar. Perfekt kombo med vår charkbricka.
2015 Lou Tardon, Vacluse rouge, Domaine de la Graveirette 580 kr
Här är det merlotdruvan som dominerar med druvan grenache som side kick. Du får en djup och
fruktig doft med mörka bär, örter och kryddor. Mogna tanniner och en kryddig avslutning. Ett
biodynamiskt vin, perfekt match till vår chark.
2011 Le Coup de Pied à la Lune, Mas de Casalas, Côtes du Rhone 640 kr
Ett härligt vin som är moget att dricka nu. Ett komplext och modernt Rhônevin som inte är lika
inställsamt som andra viner från det här området. Istället ett elegant vin med hög svansföring.
2010 Les Planetès, Domaine du Grand Jacquet, Ventoux 720 kr
Mitt bland tryffelekar, olivlundar och vildsvin odlar Patricia och Joel de här stiliga vinet. Ett moget,
bjussigt vin med mognadstoner av torkad frukt, mörka körsbär och rosmarin.
2016 Milord, Clos de Mourres, Vacqueyras 720 kr
Det här vinet odlas mitt i ”garriguen” som är landskapets örtsamling och finns överallt i området. Det
präglar även det här vinet och ger en naturlig örtighet och fin balans. Även vegan…
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ROUSSILLION / FRANKRIKE
2016 Le Mouton Noir, Collectif Anonyme, Roussillion 650 kr
Tänk dig... mörka söta körsbär och mogna plommon. Det här är en grym vinproducent och kollektiv
som fottrampar (!) sina viner. De trampar runt i Collioure, Roussillon, strax norr om spanska gränsen.
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.
2015 Chemin de Moscou, Gayda 890 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.
2014 Petit Taureau, Jean-Phillippe Padié MAGNUM 1200 kr
Mums, så härligt och lättdrucket! Josigt, med röda och mörka bär, vilda örter och franska baskrar.
Helt biodynamiskt.
SUD OUEST / FRANKRIKE
2017 K-or, Troteligotte, Cahors 580 kr
Den här vinproducenten, Emmanuel Rybinsky, är en av områdets stigande stjärnor. Vinodlingen är
biodynamisk med minimal vinmakning. Därför uttrycker vinet fina smaker både från druvan och
terroiren av den järnrika platsen.

................................................................
COLLECTIF ANONYME
...är en skön vinproducent och kollektiv som fottrampar (!) sina viner.
De trampar runt i Collioure, Roussillon, strax norr om spanska gränsen.
2016 Le Mouton Noir, Collectif Anonyme, Roussillion 650 kr
2016 XTRMNTR, Collectif Anonyme 660 kr
2016 Beau oui comme Bowie, Collectif Anonyme 680 kr
2016 In Hoc Signo Vinces, Collectif Anonyme 680 kr – Rosé
2016 CA Rouge, Collectif Anonyme 720 kr
2016 Redrum, Collectif Anonyme 800 kr
2016 1+1=3, Collectif Anonyme 740 kr
Forts nästa sida…
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MAGNUM
2016 XTRMNTR, Collectif Anonyme 1550 kr
2016 1+1=3, Collectif Anonyme 1400 kr
2016 Redrum, Collectif Anonyme 1500 kr
2016 CA Rouge, Collectif Anonyme 1350 kr

................................................................
SICILIEN/ITALIEN
2014 Archineri, Pietradolce, Etna Rosso 850 kr
Här den lokala druvan Nerello Mascalese som odlas på Etnas nordöstra sida och anses vara den
druva som ger de mest komplexa och eleganta vinerna. Tänk dig en mix av... elegans och röd frukt
hos en Bourgogne och de typiska tonerna av blommor och kraft i en mogen Barolo, så landar du
väldigt nära Nerello Mascalese.
PIEMONTE / ITALIEN
2014 Barbera D´Asti, Oddero, Piemonte 600 kr
Här en klassisk Barbera från en biodynamisk producent med några av Piemontes bästa lägen. Det
här en ljuvligt konservativ skapelse med fin körsbärsfrukt i samklang med pigga örter och mjuk ek.
2017 Langhe Nebbiolo Treddiberri, Piemonte 660 kr
Om det är någon vinsnubbe man vill hänga med så är det Nicola Oberto… en superskön
personlighet med helt avslappnad inställning till vin och som dessutom gör supergoda viner. We are
in love! Nebbiolo är ofta ljus i färgen med mycket tanniner, så även den här.
2017 Grigolino, Francesco Rinaldi, Piemonte 660 kr
Den här lokala druvan grignolino är lätt och ljus i färgen och har ändå en del tanniner. Se om du kan
känna tonerna av vildrosor, röda vinbär och ljumma sluttningar. Fint lättdrucken och härlig!
2013 Freisa Kyè, G.D Vajra, Piemonte 750 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. Mörklila i
färgen, koncentrerad smak med en massa härliga 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. Vad känner du? Här finns
även barska tanniner som balanserar fint tillsammans med mat med power.
2011 Barolo Serralunga & Alba, Massolino, Piemonte 800 kr
Mogen, mogen... härlig, mörkfruktig, strävhet och smaskig syra. Herr Massolino visar här sitt yttersta
och levererar galant.
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TOSCANA / ITALIEN
2012 Pacina, Toscana 640 kr
Mörk, fatig, krallig. Kärv och nästan lite bråkig. Ett helt naturligt vin med ren omsorg och l o v e från
vännerna ovan.
2011 Chianti Riserva, Gabriele Buondonno, Chianti 700 kr
Här kör vi rakt in i smakvärlden torkad frukt! Mer av mycket, moget och smakrikt.
SPANIEN
2015 Siuralta Rouge, Vinsnus, Montsant 600 kr
Druvan heter Garnacha tinta och det här exemplariska vinet odlas på hög höjd i bergskedjan
Montsant i Katalonien. Gott, friskt och josigt, säger vi! Vad tycker du?
2015 Sameiras Tinto, Adega Antonio Caijde, Ribeiro 620 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.
2016 La Nit Terroir, Study Garnacha, Celler Capcanes, Monsant 620 kr
Dags för vinskola! Här 100% av druvan garnatxa från fyra olika jordmåner.
Prova, testa, smaka och lär dig mer…
Lera – Ett komplext och ”vilt” vin med toner av skog, undervegetation och tanniner.
Kalksten – Ett vin med kraft med blommiga inslag och subtila aromer. Lååång eftersmak.
Skiffer – Ett kralligt vin med tydliga mineraltoner
Sand - Mogna toner av bär, elegant och fin eftersmak.
2017 Miloca Garnacha, Celler Vendrell Rived, Montsant 660 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!
2015 L´Oblit, Esteve i Gilbert, Penedés 810 kr
Ett lättare rött vin med finess! Silkeslent med bra syra. Gjord på den lokala druvan Sumoll, ett rött vin
med vit själ, sägs det. Det var en nästan bortglömd druva fram till några få vinmakare bestämde sig
för att börja odla den igen. Mums till mycket.
USA
2015 A tribute to Grace, Vie Caprice Grenache, Grace Wine Comp, Santa Ynez Valley 1250 kr
Det här är ett typisk ”nya Californien 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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2016 The Pearl, San Lorenzo Wine Company, Russian River 1450 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.
ÖSTERRIKE
2016 Waiting for Tom, Rennersistas, Burgenland 590 kr
Mullig, mörkfruktig med bra syra. Avsändarna till det här vinet är två syrror som tagit över
föräldrarnas vingård. Ett härligt vin som sitter som en smäck tillsammans med vår charktallrik.

ROSÉ FLASKOR VI GILLAR
2015 Expression Rosé, Chateau Beaubois 400 kr
En riktigt bra rosé, så som vi tycker att det ska smaka för att solen ska stå högt och livet lira.
2016 Coca i Fitó Rosa, Monsant 600 kr
Här har du 100% av druvan Syrah som ger dig toner av bjussig frukt och röda bär. En generös rosé
god till allt under solen. Mums.
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ROUSSILLON
Heritage du temps 10 ans d’Âge, Rivesaltes Ambré, Roussillon 5 cl 95 kr
Kanongod… jajamänsan. Miniflaskan är på 5 cl och helt solklar som ett sött avslut.
2015 Monstrum, Collectif Anonyme, Côte Vermeille 6 cl 100 kr
Ett sött, härligt vin med litesådär toner av solmogna björnbär, mörka körsbär och en viss strävhet.
Njut till våra chokladtryfflar eller som den är.
2015 Big Rock Candy Mountain, Collectif Anonyme 50 cl 720 kr
100% Grenache noir… gottgott till vällagrade ostar, blåmögelost och choklad.

................................................................
Här får du samma mumsigheter med olika ålder, patina och mognad. Såå gott till mögelostar eller
som en helt egen ”dessert”.
1975 Heritage du Temps, Rivesaltes Ambré, Roussillon
1976 Heritage du Temps, Rivesaltes Ambré, Roussillon
1980 Heritage du Temps, Rivesaltes Ambré, Roussillon

770 kr
720 kr
690 kr

................................................................
Lillet Blanc, Aquitaine 8 cl 85 kr
En ikonisk superfransk aperitif att njuta med mycket is… En smakbomb av apelsin, honung,
blommigt och lime. Företaget Lillet grundades 1872 av Paul och Raymond Lillet som blandade vin
och fruktlikör och lät det ligga på ekfat 6-12 månader. Vilka hjältar!
JURA
Macvin Blanc, Savagnin, Tissot 95 kr
Ett sött starkvin från regionen Jura där det får utmärkelsen ”för lång och trogen tjänst”. Det görs på
sent skördade druvor, som pressas och lagras på fat utan jäsning. Det blandas sen med ”Marc du
Jura” ett brännvin gjort på druvor. Här får du mycket torkad frukt, fin sötma och ett lyckligt leende.
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FORTS… STARKT OCH SÖTT
SPANIEN
2016 Diables, Amós Bañeres Vinyeros, Penedès, 8 cl 100 kr
Senor Amós var uttråkad i livet som farmaceut i Barcelona och flyttade år 2011 för att göra om i livet!
Här en av hans makalösa skapelser… en sötsyrlig historia med aprikosfeeling och
apelsinblommighet. Mums till vår chokladtryffel!
UNGERN
2013 Aszú Dobogó, 5 puttones, Tokaj, 50 cl 780 kr
Mmm… söt med frisk och hög syra. Här skördar man sent på hösten, en del druvor är övermogna
och resten härligt angripna av botrytis. Njut som den är eller till vår chokladtryffel.

SHERRY
Ja, vi gillar verkligen sherry. Vi har valt de här sherrystilarna för att de är lätta att tycka om.
Svingott till tapasmat, chark och ost eller för sig själv.
Micaela Amontillado, Bodegas Baron 8 cl 75 kr
Micaela Manzanilla, Bodegas Baron halvflaska 375ml 190 kr
Micaela Cream, Bodegas Baron 8 cl 75 kr
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SPIRITUOSA
Calvados
20 years old, Le Père Jules

40 kr/cl

Cognac
Domaine Elisabeth XO Cognac

30 kr/cl

Eau de vie
Framboise Sauvage
Vielle Prune

40 kr/cl
37 kr/cl

Spirituosa
Armagnac
Cointreau
Havana Club
Pastis, Ricard
Negroni Cocktail 5 cl

45 kr/cl
25 kr/cl
25 kr/cl
60 kr/3cl
140 kr

Gin
Hernö Gin, Sverige
Stockholms Bränneri Dry Gin, Sverige
Stockholms Bränneri Pink Gin, Sverige
Hendricks Gin, Skottland

25 kr/cl
25 kr/cl
27 kr/cl
25 kr/cl

Grappa
Hör med oss vad vi har på hyllan just nu…
33 kr/cl

Rom

Doorly´s XO, Sherry cask finish,
Barbados
Diplomatico Reserva Exclusiva,
Destilieria Unidas, Venezuela

27 kr/cl
30 kr/cl

Whiskey
Scottish Barley Classic Laddie,
Bruichladdich Distillery, Skottland
Port Charlotte Scottish Barley,
Bruichladdich Distillery, Skottland

32 kr/cl
37 kr/cl

DRYCK VINBAR

25

