VINLISTA
Mousserande & Champagne

Jaume Serra Brut, Cava, Penedes, Spanien
Balanserad och utvecklad med en ren frukt och syra

Pris/flaska
320:-

Alkoholfritt, ekologiskt mousserande vin: God Dryck no1, Spanien/Sverige
Balanserad och utvecklad med en ren frukt och syra

320:-

Champagne Drappier Carte d’Or, Brut, Frankrike
Fyllig, balanserad syra med riklig frukt och mousse

490:-

Champagne Veuve Clicquot, Sec, Frankrike
Halvtorrt, fruktigt och balanserat vin med inslag av rostat bröd,
mandel, grapefrukt och gula äpplen

490:-

Vita viner

Pris/glas
80:-

Husets vita EKO-vin: Villa Teresa Pinot Grigio, Veneto, Italien
Doft av mogna äpplen och en frisk smak av citrus, inslag av
melon, apelsin och mineral.
Mat & vin!
Passar bra till tillagade vegetariska rätter, fisk- och ljusa
kötträtter samt getost.

285:-

85:-

EKO/VEGAN-vin: Verdiccio dei Castelli di Jesi, Marche, Italien
Elegant, mineralbetonad stil med en frisk citrus ton i eftersmaken.
Verdicchiodruvans naturligt höga syra med vinets generösa fruktighet
ger ett balanserat friskt vin.
Mat & vin!
Passar bra som ”barvin” eller servera vinet till fiskrätter tillagade i ugn

335:-

90:-

2011 Omaka Spring Estate, Sauvignon Blanc, Marlborough, Nya Zeeland
Frisk i doft och smak med utvecklade, mogna toner som balanserar med
en rund fyllighet och lång eftersmak.
Mat & vin!
Passar bra till lagade vegetariska rätter och smakrika fiskrätter

340:-

2013 Joseph Drouhin Mâcon-Bussiéres Les Clos, Bourgogne, Frankrike
Delar av detta vin har ekfatslagrats. Koncentrerad doft och smak med
inslag av frukt som persika och päron, mandel, honung och en frisk syra
som harmoniseras av vinets fyllighet
Mat & vin!
Passar bra till gravlax och smakrika fiskrätter

350:-

2009 Hugel et fils, Riesling “Hugel” Jubilee, Alsace, Frankrike
Delar av detta vin har ekfatslagrats. Koncentrerad doft och smak med
inslag av frukt som persika och päron, mandel, honung och en frisk syra
som harmoniseras av vinets fyllighet
Mat & vin!
Passar bra till gravlax och smakrika fiskrätter

420:-

Röda viner

Pris/flaska

Husets röda EKO-vin: Villa Teresa Merlot, Veneto, Italien
Lätt- till medelfylligt vin men kryddiga aromer med inslag av hallon och grönsaker
som paprika. Vinet har smakinslag av plommon och kryddor och lätta tanniner.
Mat & vin! Passar bra till tillagade vegetariska rätter, pasta och lättare kötträtter.

285:-

2013 Pascal Bouchard Louis Pinot Noir, Languedoc, Frankrike
Ett generöst vin med viss fatlagring, inslag av vanilj, lakrits, svarta bär och viol
Mat & vin! Lättare kryddade vegetariska rätter, kalv eller fågelrätter

320:-

2012 Maison Nocolas Perrin, Côtes-du-Rhone, Frankrike
Mjuk, moget vin med inslag av mörka, mogna bär, en generös och elegant syra med
balanserad strävhet.
Mat & vin! Lättare kryddade vegetariska rätter grillat/rökt kött och viltfågel

330:-

EKO/VEGAN-vin: Xavier, Côtes-du-Rhone, Frankrike
Vinet är producerad av druvor från gamla Grenachestockar vilket ger en imponerande
koncentration och finess med mörkt rödfruktiga inslag, örtighet och syra. Ett generöst
och moget vin med balanserad strävhet.
Mat & vin! Lättare kryddade vegetariska rätter grillat/rökt kött med feta tillbehör

330:-

2012 Pieropan, Ruberpan Valpolicella Superiore, Veneto, Italien
370:Friskt, ekfatslagrat vin med toner av körsbär, örter och nyponros. Vinet är medelfylligt
och har en frisk fruktsyra och en mjuk strävhet.
Mat & vin! Lättare kryddade vegetariska rätter grillade kött- och fiskrätter samt smakrika
ostar
2012 Chateau Chantalouette, Pomerol, Bordeaux, Farankrike
450:Chateau de Sales andravin. Druva: 70% Merlot, 15% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauv.
18 månaders lagring pÂ 1/3 nya fatFriskt, ekfatslagrat vin med toner av körsbär, örter och
nyponros. Vinet är medelfylligt och har en frisk fruktsyra och en mjuk strävhet.
Mat & vin! Lättare kryddade vegetariska rätter grillade kött- och fiskrätter samt smakrika
ostar
2011 Chateau Picque-Caillou, Pesac-Leognan, Bordeaux, Frankrike
560:Druva: 45% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc. Vinet har lagrats 12
månader på 30 % nya ekfat. Klar blå röd färg. Ren, frisk doft med viss eldighet samt inslag
av örter, ceder, svarta vinbär och fat. Medelfyllig till fyllig, ren, frisk fruktsyra och medelstor
strävhet, lång smak med inslag av svarta vinbär samt fin örtighet.
Mat & vin! Lättare kryddade vegetariska rätter grillade kötträtter av anka, lam och vilt
samt kittostar.
2012 Pieropan, Amarone Valpolicella Superiore, Veneto, Italien
750:Ekologiskt vin som är producerat av gamla, traditionella druvsorter för området som sedan
torkats efter skörd. Vinet har lagrats i 36 månader i 500 liters ekfat. Klar, rubinröd färg.
Medelstor doft med inslag av örter, viss russinsötma, mörka körsbär och toner av läder och
fat. Medelfyllig frisk, varm smak, mjuk strävhet och toner av katrinplommon, russin, choklad
och nötter.
Mat & vin! Lättare kryddade vegetariska rätter, grillade kött- och fiskrätter samt smakrika
ostar.

Pris/glas
85:-

85:-

Röda viner

Pris/flaska Pris/glas

2011 Mille e una Notte, Donnafugata, Marsala, Sicilien, Italien
795:Druva: 90% Nero d’ Avola samt 10% övriga inhemska druvsorter. Vinet är lagrat 18
månader på franska ekfat, varav största delen nya fat, samt ett år på flaska. Tät djupt
rubinröd färg. Stor expressiv doft med tydliga toner av mogna plommon och solmogen
frukt samt inslag av nya ekfat och kryddor. Fyllig, maffig smak med frisk fruktsyra och
mjuka tanniner samt inslag av mogen frukt, kakao, mocka och mörka körsbär.
Mat & vin! Passar bra till lättare kryddade vegetariska rätter, grillade kött- gryträtter, viltkött.

2012 Joseph Phelps Cabernet, Napa Valley, USA
910:Lagrat 18 månader i en kombination av nya & gamla franska och amerikanska
ekfat (50%) Mörk, blåröd tät färg. Stor, elegant, öppen och tydlig doft av Cabernet
Sauvignon med svart vinbärskaraktär. Man känner även inslag av tobak, läder, ceder
och muskotnötter. Mycket smakrik med tydliga toner av ceder, choklad, svarta vinbär
och vanilj från ekfaten. Lång sammetslen eftersmak.
Mat & vin!
Lättare kryddade vegetariska rätter stekta/grillade kötträtter av nöt, lamm och vilt samt kitt ostar

Rosé viner

Rouguette Cabernet Franc, Bordeaux, Frankrike
Torr, fruktrik rosé med inslag av röda bär, hallon och blodapelsin i doft och
med smaker av granatäpple, smultron och blodapelsin
Mat & vin!
Passar bra till lagade, vegetariska rätter med viss hetta, rökt eller halstrad
fisk & skaldjur och som aperitif

Dessert viner

310:-

Asti Spumante Araldica, Dolce, Piemonte, Italien
Söt, parfymerad, druvig smak med inslag av fläder.
Mat & vin!
Serveras till desserter som choklad, sorbet eller glass.

200:- (75 cl)

2010 Ca’ Rugate La Perla, Recioto di Soave, Veneto, Italien
Söt, nyanserad och balanserad smak med inslag av honung, kanderade nötter,
torkade aprikoser, gula plommon och citrusmarmelad. Långt och elegant avslut.
Mat & vin!
Passar bra till ost och desserter

490:- (55 cl)

2005 Moscatel de Setúbal, Bacalhoa, Portugal
590:- (75 cl)
Nyanserad, söt smak med inslag av apelsinmarmelad, sultanarussin, torkade aprikoser,
ljus sirap och knäck.
Mat & vin!
Serveras till desserter, gärna med nötter och mandel.
2002 Chateau Suduirault, Sauternes, Frankrike
Mycket söt och frisk, mogen smak med inslag av fat, torkad frukt, marsipan, apelsin,
honung och saffran.
Mat & vin!
Serveras till grönmögelostar, gåslever eller till desserter.

850:- (75 cl)

90:-

Prisexempel på ett dryckespaket med ett standardsortiment
vid middagar: Pris/person 437:Välkomstdrink (1 glas med påfyllning)

Jaume Serra Brut, Cava, Penedes, Spanien
eller
Alkoholfritt alternativ, ekologiskt mousserande vin: God Dryck no1, Sverige

Husets viner (3 glas)

Husets vita EKO-vin: Villa Teresa Pinot Grigio, Veneto, Italien
Husets röda EKO-vin: Villa Teresa Merlot, Veneto, Italien

Dessertvin (1 glas)

Asti Spumante Araldica, Dolce, Piemonte, Italien

Avec (3 cl)

Valfri avec från vårt standardsortiment

Kaffe/Te

Ekologiskt bryggkaffe från Arvid Nordquist eller ekologiskt lösvikts te

