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!
Ett glas mousserande
äppeldryck från
Normandie…
La Ribaude
58 kr
58 kr

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

Tre vita viner på rad! 8 cl glas
1 glas Macon-Verzé Blanc
1 glas Crémant du Jura Blanc
1 glas 2016 Gallop Parterre Chardonnay
220 KR

ETT RIKTIGT BRA GLAS RÖTT
2015 Bufentis, Domaine Taillandier
Glas 150 kr Flaska 575 kr
Poppa loss!
Smaka våra nypoppade popcorn med
tryffelolja och parmesanost
55 kr
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UTAN ALKOHOL
Äppelmust från Roslagen, glas
Äppelmust från Roslagen, 1 L flaska

39 kr
80 kr

Fentimens Cola 33 cl
35 kr
Fentimens Tonic Water 12,5 cl
22 kr
Fentimens Herbal Tonic Water 12,5 cl 22 kr
Earl de Bois – Jus de Poire, glas
45 kr
Earl de Bois – Jus de Poire, flaska 1 L 135 kr
Nectar de Petillant, Jordgubb 18,5 cl
Nectar Petillant, Vit persika 18,5 cl
La Ribaude, mousserande äppeldryck,
Normandie, glas
La Ribaude, mousserande äppeldryck,
Normandie, flaska 75 cl

55 kr
55 kr

58 kr
155 kr

India Pale Soda, Gbg Soda 33 cl
Ginger Ale, Gbg Soda 33 cl

45 kr
45 kr

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

58 kr
155 kr

Maté te, flaska 33 cl

45 kr

Warsteiner Fresh, flaska alkoholfri öl

40 kr

Pst!
Smaka vår nya smakbomb!
Chokladbrownie,
lingon, phillykräm
65 kr

Specialvatten till ditt vin!
MinVino
Det här vattnet kommer
från en källa i Älvsbyn och
är framtagen för att njuta
tillsammans vin.
Det finns fyra sorters vatten
med olika halter av
kolsyra och mineraler.
32 kr

Espresso
Cappuccino
En kopp te

30 kr
35 kr
25 kr

Chokladtryffel 35 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 vadsom. Bra bett i beskan utan att vara störig.
FLASKÖL
Pst! Alla våra flasköl är opastöriserade, ofiltrerade och klassas som färsköl. Så vet du.
The Pawn Pilsner Non gluten, Coppersmith´s 60 kr
God, fräsch, välhumlad pilsner. Helt fri från gluten. Riktigt jäkla bra öl.
Table Saison 3.5, Stockholm Brewing C.O 60 kr
En folköl som är riktigt straight forward och god. Lägre alkoholhalt såklart med snygg-etiketten.
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.
Savant Saison, Modernist Brewery 75 kr
Saison är en ölstil med ursprung från Belgien och här gör det lokala bryggeriet Modernist en fräsch
historia. Tropiska frukter, mango, ananas med fin beska i bettet.
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…
NAUT Black IPA, Modernist Brewery 80 kr
En mörk, maltig indian pale ale med knäckig feeling, kaffe, choklad och, ja du vet...
Öl från Stigbergets Bryggeri 80 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.
DRYCK VINBAR
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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.
Purple Rain, Brekkeriet 85 kr
Tre skånska brorsor brygger bira vi gillar! Här en frisk suröl bryggd med svarta vinbär och
passionsfrukt. Mättad lilaröd och alldeles underbart fruktig och smarrig! Fråga Cilla om du får köpa
en av ”hennes”.
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.
Hallon Sour, Stockholm Brewing C.O 90 kr
En Berliner Weisse fullproppad med hallon! En färsk, fräsch, torr historia med svag yoghurtkrämighet
som kommer av de tillsatta lactobacillerna.
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.
Clean Saison, Burdock Brewery, Toronto 75 cl 250 kr
**Ta ta taaa** Våra lyxigaste öl kommer från mikrobryggeriet Burdock Brewery i Toronto, Canada.
Experimentella och innovativa! Det här är magiskt… Fruktigt, blommigt, saftigt, friskt å fräscht.
Kanongott till våra ostar eller bara som det är. Obs! Det är en sjuttifemma.
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.
Le Clos des Citots, Cidre Brut 85 kr
Äpple eller päron?
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MOUSSERANDE PÅ GLAS
Glas 12 cl
NV Crémant du Jura Blanc Extra Brut, Jura 100 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 Cuvée Blanche, Bruno Michel, Champagne 130 kr
En liten producent söder om Epernay i Champagne. Det här är en riktig elegant champagne,
en stramare och något mer ”gräddig” i sin stil.

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.
2016 ”X” de Saó, Saó del Coster, Rias Baixas 65 kr / 140 kr
En härligt somrig och mineralisk albariño från Galicien. Fullproppad med solmogna gula plommon
och friska fläktar från havet. Mums.
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.
2015 Riesling Trocken, Sybille Kuntz, Mosel 75 kr / 145 kr
Sybille producerar jäkligt bra viner! En snygg, stram Riesling med klass. Krispigt och druvtypiskt.
2016 Renosu Bianco, T. Dettori, Sardinien 75 kr / 145 kr
När du har flyktkänslor och känner hur mofo´n mörkar ditt sinne. Så, vänligen spjärna emot med ett
glas av den här välgjorda vermentinon från en soldränkt ö i havet du-vet-var. Då kommer demonerna
att släppa, i alla fall för en stund.
2016 Gaïa, Château Barouillet, Bergerac Sud Oest 80 kr / 150 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. Till
exempel.
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2016 Chenin de la Colline, Domaine de la Garrelière, Touraine, Loire 80 kr / 150 kr
Kul med en 100% chenin blanc som är typisk med sin fina hög mineralitet och en sväng av aprikoser.
Det här exemplaret är smakmässigt lite bred (om baken) och en lojal vän tillsammans med hårdostar.
2015 Ovni, Equipo Navazos, PX, Jerez 85 kr / 150 kr
För dig som älskar sherry har vi ett härligt annorlunda vin här! Så fantastiskt god till ostar, mandlar…
Tänk det perfekta tapas-snacks-plock-snickelisnack-vinet.
2016 Jurançon Sec, Chateau Lafitte, Jurançon, 85 kr / 160 kr
Det här vinet görs på de två lokala druvsorterna Gros manseng och Petit manseng som främst odlas i
sydvästra Frankrike. Druvorna är små och tjockskaliga och ger ett fetare och mer komplext vin. Jäkligt
gott säger vi… Vad tycker du?
2016 Gallop Parterre Chardonnay, Fraser Gallop Estate, Margaret river 85 kr / 160 kr
I ett fantastiskt landskap långt bort från allt ligger vinområdet Margaret River. Här skapar man
magiska drycker och fabulös chardonnay, som den här. Här hittar du krämiga ekfatstoner, färsk
mogen citron, lime… Enjoy!

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.
2014 Il Secondo, Pacina, Toscana 80 kr / 140 kr
Här våra vänner Giovanna och Stefano som odlar så naturligt det kan bli, mitt i klorofyllen strax norr
om Sienna. Ett kraftfullt vin som sorteras under uttrycket ”tungt artilleri”; mörkt, intensivt, kärnfullt.
2015 Bufentis, Domaine Taillandier, Minervois 80 kr / 150 kr
En grymt glas rött! I Languedoc växer det mycket av undervegetationen ”garrigue”, som innehåller
en massa vedartade örter och annat bus. Här håller det ett järngrepp om vinet, vilket gör att det
smakar som där det växer. Toppat med solmogna björnbär. Jorå.
2016 La Belle Romaine, Domaine Genoux, Savoie 80 kr / 150 kr
Här 100 % av druvan Mondeuse som ger en fin rödfruktighet och strävhet. Möt gärna upp vinet med
gött fett, t ex vår chark och rillette som skapar en grym pardans.
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FORTS… RÖDA PÅ GLAS
Smak 8 cl / Glas 15 cl
2016 Larcin, Chateau Barouillet, Bergerac 80 kr / 150 kr
En elegant käftsmäll! Här köttar vi på med mörka-bär-fruktighet och viss stramhet. Den här vingården
har funnits i samma familj sedan åtta generationer, med andra ord har de ordentligt (med jord) på
fötterna.
2016 Rayos Uva, Olivier Riviere, Rioja 80 kr / 150 kr
Det här är vad vi kallar ett modernt Riojavin! Här använder Monsieur Riviere den traditionella
druvsorten tempranillo, men vinet har inte legat på ekfat och är lite mer fruktdrivet än brukligt.
2016 ”S” de Saó del Coster, Priorat 80 kr / 150 kr
En klassisk Priorat! Druvorna Garntatxa och Carinyena (på katalanska heter druvan Samsó) i härlig
balans. Ett riktigt gott ”kött-vin” mörkfruktigt och mulligt.
2014 Gallop Cabernet Sauvignon Merlot, Fraser Gallop Estate, Margaret River 85 kr / 155 kr
Mörk, intensiv, härlig frukt med slanka tanniner. Så jäkla bra! Passar fint att dricka som solokvist eller
varför inte till vår smarriga rillette.
2015 Rosso de Montalcino, Tornesi, Toscana 85 kr / 160 kr
Ett parant vin med inslag av mörka körsbär, plommon och rosor. Typiskt från den här trakten med en
lång, härlig eftersmak inklusive ihärdigt arbete från vingården. Viva Montalcino!

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 rosé, så som vi tycker att det ska smaka.
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MOUSSERANDE PÅ FLASKA
2016 Silvaner Petillant Naturelle, 2 Naturkinder, Franken 575 kr
Har du inte provat en Pet Nat? Gör genast. En naturligare metod att skapa bubblor än brukligt. Här
landar vi i den raraste idyll av böljande landskap där paret Melanie och Michael gör ett fantastiskt
livsverk.
NV Crémant du Jura Blanc Extra Brut, Jura 600 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 Cuvée Blanche, Bruno Michel, Champagne 780 kr
En liten producent söder om Epernay i Champagne. Det här är en riktig elegant champagne,
en stramare och något mer ”gräddig” i sin stil.
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!
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.

................................................................
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VITA FLASKOR VI GILLAR
MARGARET RIVER / AUSTRALIEN
2016 Gallop Parterre Chardonnay, Fraser Gallop Estate, Margaret River 720 kr
I ett fantastiskt landskap långt bort från allt ligger vinområdet Margaret River. Här skapar man
magiska drycker och fabulös chardonnay, som den här. Här hittar du krämiga ekfatstoner, färsk
mogen citron, lime… Enjoy!
ALSACE / FRANKRIKE
2014 Steinweg Riesling, Vincent Fleith, Ingersheim 575 kr
En druvig, torr, fräsch Riesling från Domaine Fleith, en gård mitt i klorofyllen som just nu är
den elfte generationen av vinmakare. De jobbar helt biodynamiskt och ur djupen av sina hjärtan.
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…
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.
2015 Vent d´ Ange, Domaine Pattes Loup, Chablis 850 kr
Vinmakaren Thomas Pico måste vara uppväxt i en vinranka. Släkten har alltid jobbat i vinvärlden och
nu för Thomas arvet vidare. Ekologi och medvetenhet ger en mineral-feeling all in.

................................................................
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 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.
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FORTS… VITA FLASKOR VI GILLAR
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” 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.
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.
2016 Chenin de la Colline, Domaine de la Garrelière, Touraine, Loire 600 kr
Kul med en 100% chenin blanc som är typisk med sin fina, höga mineralitet och en sväng av
aprikoser. Det här exemplaret är smakmässigt lite bred (om baken) och en lojal vän tillsammans med
hårdostar.
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.
2016 Cuvée Silice, Les Eminades, Vin de Pays de Coteaux de Fontcaude 580 kr
Etthundraprocent Sauvignon Blanc och ingen typisk flaska av densamma. Den här är
mycket mer citrus, gröna örter och har legat 10 månader på jästfällning vilket ger en lite rundare
och fylligare karaktär.
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FORTS… VITA FLASKOR VI GILLAR
2006 Vermentino Vineyards Selection Parcellaire, Gayda 700 kr
En sydfransk pava med power. Ett bärnstensfärgat, oxidativt vin som drar åt hållet torr, fino sherry.
Supersmarrigt.
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!
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.
SAVOIE / FRANKRIKE
2016 La Belle Romaine, Domaine Genoux, Savoie 600 kr
Här 100 % av druvan Mondeuse som ger en fin rödfruktighet och strävhet. Möt gärna upp vinet med
gött fett, t ex vår chark och rillette som skapar en grym kombo.
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.
2016 Jurançon Sec, Chateau Lafitte, Jurançon 640 kr
Det här vinet gör man på de lokala druvsorterna Gros manseng och Petit manseng, som främst odlas
i sydvästra Frankrike. Druvorna är små och tjockskaliga och ger ett fetare och mer komplext vin.
Jäkligt gott säger vi… Vad tycker du?
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FORTS… VITA FLASKOR VI GILLAR
SPANIEN
2016 ”X” de Saó, Saó del Coster, Rias Baixas 560 kr
En härligt somrig och mineralisk albariño från Galicien. Fullproppad med solmogna gula plommon
och friska fläktar från havet. Mums.
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.
2015 Ovni, Equipo Navazos, PX, Jerez 600 kr
För dig som älskar sherry har vi ett härligt annorlunda vin här! Så fantastiskt god till ostar, mandlar…
Tänk det perfekta tapas-snacks-plock-snickelisnack-vinet.
2013 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.

................................................................
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
2016 Renosu Bianco, T. Dettori, Sardinien 600 kr
När du har flyktkänslor och känner hur fomo´n mörkar ditt sinne. Så, vänligen spjärna emot med ett
glas av den här välgjorda vermentinon från en soldränkt ö i havet du-vet-var. Då kommer demonerna
att släppa, i alla fall för en stund.
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!
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FORTS… VITA FLASKOR VI GILLAR
MOSEL / TYSKLAND
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 Trocken, Sybille Kuntz 580 kr
Sybille producerar jäkligt bra viner! En snygg, stram Riesling med klass. Krispigt och druvtypiskt.
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, Kalifornien 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.
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.
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RÖDA FLASKOR VI GILLAR
AUSTRALIEN
2014 Gallop Cabernet Sauvignon Merlot, Fraser Gallop Estate, Margaret River 700 kr
Mörk, intensiv, härlig frukt med slanka tanniner. Så jäkla bra! Passar fint att dricka som solokvist
eller varför inte till vår smarriga rillette.
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.
2011 Les Belles Filles, Philippe Pacalet, Pernand-Vergelesses 750 kr
2011 Nuits-Saints-Georges, Philippe Pacalet 1350 kr
2013 Nuits-Saints-Georges, Philippe Pacalet 1250 kr
2014 Pommard, Philippe Pacalet 1550 kr

................................................................
BORDEAUX / FRANKRIKE
2013 Ormiale, Bordeaux 800 kr
Vår kompis Peter brukar jobba skörd hos Fabricius som driver vingården och vi gillar det här
Bordeaux vinet som tusan.
LOIRE / FRANKRIKE
2014 Le Pressoir, Domaine des Huards, Cheverny 600 kr
Det här vinet behöver luft, karaff eller ett syrgastält för att bli som allra bäst. Vi föredrar karaffen
och du kommer att få njuta ett fantastiskt vin!
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FORTS… RÖDA FLASKOR VI GILLAR
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.
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.
2015 Bufentis, Domaine Taillandier, Minervois 600 kr
En grymt flaska rött! I Languedoc växer det mycket av undervegetationen ”garrigue”, som innehåller
en massa vedartade örter och annat bus. Här håller det ett järngrepp om vinet, vilket gör att det
smakar som där det växer. Toppat med solmogna björnbär.

................................................................
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.
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FORTS… RÖDA FLASKOR VI GILLAR
ROUSSILLON / FRANKRIKE
2016 Côtes du Rhône Syrah, Domaine de L´Amandier, Martin Texier 570 kr
Ett vin som utvecklas i glaset, det händer saker, lite som när man tar pendeln från Södra station
till Älvsjö, du vet. Som om man planterat röda vinbär längs spåret. Ja, så tänker vi.

................................................................
COLLECTIF ANONYME
...är en skön vinproducent ett kollektiv som fottrampar (!) sina viner.
De trampar runt i Collioure, Roussillon, strax norr om spanska gränsen.
2016 XTRMNTR, Collectif Anonyme 660 kr
2016 Beau oui comme Bowie, Collectif Anonyme 680 kr
2016 Misery and Mountains, Arrows and Bows, Collectif Anonyme 740 kr
2016 In Hoc Signo Vinces, Collectif Anonyme 680 kr
2016 CA Rouge, Collectif Anonyme 720 kr
2016 Redrum, Collectif Anonyme 800 kr
2016 1+1=3, Collectif Anonyme 740 kr
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

................................................................
SUD OUEST / FRANKRIKE
2016 Larcin, Chateau Barouillet, Bergerac 600 kr
Elegant käftsmäll! Här köttar vi på med mörkabärfruktighet och viss stramhet. Den här vingården har
funnits i samma familj sedan åtta generationer, med andra ord har de ordentligt (med jord) på
fötterna.
PIEMONTE / ITALIEN
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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FORTS… RÖDA FLASKOR VI GILLAR
TOSCANA / ITALIEN

................................................................
2014 Il Secondo, Pacina, Toscana 570 kr
Här våra vänner Giovanna och Stefano som odlar så naturligt det kan bli, mitt i klorofyllen strax norr
om Sienna. Ett kraftfullt vin som sorteras under uttrycket ”tungt artilleri”; mörkt, intensivt, kärnfullt.
2012 Pacina, Toscana 640 kr
Mörk, fatig, krallig och nästan lite kärv. Ett helt naturligt vin med ren omsorg och l o v e från vännerna
ovan.

................................................................
2015 Rosso de Montalcino, Tornesi, Toscana 640 kr
Ett parant vin med inslag av mörka körsbär, plommon och rosor. Typiskt från den här trakten med en
lång, härlig eftersmak inklusive ihärdigt arbete från vingården. Viva Montalcino!
2011 Chianti Riserva, Gabriele Buondonno, Chianti 700 kr
Här kör vi rakt in i smakvärlden torkad frukt! Mer av mycket, moget och smakrikt.
SPANIEN
2016 Vins Singulars Raret, Priorat 640 kr
En modern Priorat gjord i lätt stil på Garnatxa tinta! Här minimalt med tillsatser, så som jorden formar
den. Stor doft som ger ett mjukt, fruktdrivet rött vin.
2016 Rayos Uva, Olivier Riviere, Rioja 600 kr
Det här är vad vi kallar ett modernt Riojavin! Här använder Senor Riviere den traditionella druvsorten
tempranillo, vinet har inte legat på ekfat och är lite mer fruktdrivet än brukligt i trakten.
2016 ”S” de Saó del Coster, Priorat 600 kr
En klassisk Priorat! Druvorna Garntatxa och Carinyena (på katalanska Samsó) i härlig balans. Ett riktigt
gott ”kött-vin”som är mörkfruktigt och mulligt.
ÖSTERRIKE
2013 Pinot vom Berg, WG Birgit Braunstein, Neusiedlersee-Hügelland 550 kr
Här har vinmakaren Birgit, vi kallar henne Biggan, snickrat ihop en fin mix av druvorna Pinot och
St Laurent. Här flosklar vi gärna med ”här får du mycket vin för pengen”.
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.
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ROSÉ FLASKOR VI GILLAR
2015 Expression Rosé, Chateau Beaubois 380 kr
En riktigt bra rosé, så som vi tycker att det ska smaka för att solen ska stå högt och livet lira.

Flera Rosé är på ingång inför sommaren! Hafv förstöstan.

STARKT OCH SÖTT
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!

SHERRY
Ja, vi gillar verkligen sherry. Vi har valt de här sherrystilarna för att de är lätta att tycka om.
Svingott till chark och ost eller för sig själv.
Micaela Oloroso, Bodegas Baron 8 cl 75 kr
Micaela Manzanilla, Bodegas Baron 15%, halvflaska 375ml 190 kr
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SPIRITUOSA
Calvados
20 years old, Le Père Jules

40 kr/cl

Cognac
Domaine Elisabeth XO Cognac

30kr/cl

Eau de vie
Framboise Sauvage
Vielle Prune

40 kr/cl
37 kr/cl

Spirituosa
Armagnac
p kr/cl
Cointreau
Havana Club

45
25 kr/cl
25 kr/cl

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

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

Grappa
Marolo Grappa di Moscato,
Distelleria Marolo
Grappa di Moscato Moncucco,
Fontanafredda

34 kr/cl
33 kr/cl

Pastis
Ricard

60 kr/3cl

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
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