Vinlista Svedese

Spumante
Veneto Prosecco 		

glas 75:- 		

295:-

100 % Prosecco, fruktig, torr, mousserande aperitiv, med en syrlig ton. Passar även till mat.

Sardegna Torbato DOC Brut Terre Bianche

				

395:-

100% Torbato, färg halmgul, lätt, elegant, fruktig doft. Smak torr, och balanserad aromatisk smak.
Passar utmärkt till aperitif, fisk och skaldjur.

Vino Bianco
Sicilia Corte dei Mori Bianco - Husets vita vin 		

glas 75:- 		

295:-

glas 85:- 		

330:-

Druvor: Inzolia och Grecanico

Campania Falanghina IGT White lable

		

100% Falanghina , klargul med gröna reflexer, djup och blommig doft, frisk, fyllig med viss bitterhet i eftersmaken.
Utmärkt till förrätter, fisk, skaldjur, ljus kött, och sallader.

Trentino Chardonnay Dolomiti IGT EKO

		

glas 90:- 		

350:-

Ekologisk odlad Chardonnay IGT, halmgul färg, fruktig doft av mogna äpplen, fylligt och torr med lång eftersmak.
Passar till fisk, ljust kött och fågel.

Alto-Adige Pinot Grigio DOC 		

glas 90:- 		

350:-

100% Pinot Grigiodruvor. Fruktig fräsch doft av gröna applen och päron. Torr, frisk, balanserad smak med en medellång och fin eftersmak. Passar till antipasto, fisk, skaldjur och kyckling.

Sardegna Monteoro Gallura Superiore DOCG

glas 95:- 		

380:-

100% Vermentino. Med halmgul och gröna reflexer och en delikat blommig doft, med fruktig, torr, frisk smak och en
lätt bitter eftersmak. Passar bra som aperitif, till skaldjur, fisk och vitt kött.

Alto Adige-Südtirol Dellago Kellerai Bozen

					

390:-

100% Pinot Bianco druva, med en halmgul färg och gröna toner, elegant, strukturerad, ton av mineralitet, fruktig, med
inslag av äpplen, päron, vita persikor. Passar till pasta, fågel, skaldjur, fisk och vegetariska rätter.

Lombardia Ca’ Dei Frati 					

400:-

100 % Lugana – Turbiana druvor , halmguld färg , nyanserad, fruktig, aningen blommig smak med inslag av päron,
nektarin, melon, örter, citros och mineral. Passar till antipasti, skaldjur och fisk.

Vino Rosato
Sicilia Corte dei Mori Rosato - Husets Rosévin

glas 75:-

295:-

Vino Rosso
Sicilia Corte dei Mori Rosso - Husets röda vin

glas 75:-

295:-

glas 85:- 		

330:-

Druva: Nero D’Avola

Campania Aglianico IGT Black Lable 		

Aglianico 100%. Har en djup och fruktig doft med en torr och armonisk smak. Passar till kallskuret, pastarätter,
kalvkött och ost

Cannonau di Sardegna DOC 		

glas 90:- 		

350:-

100% Cannonau lagrat på både små och stora ekfat. Granatröd/tegelröd färg med kryddig doft, i smaken finns örter,
plommon, sandelträ och mörka bär Passar till alla typer av rött kött, vilt och lagrade ostar.

Trentino San Siro Cabernet-Merlot, IGT EKO 		

glas 90:- 		

350:-

50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot. Ekologiskt odlade. Lagrad 1 år på ekfat, därefter 6 månader på flaska. Ren,
intensiv och härlig doft av frukt, blommor och kryddor, i bakgrunden finns en ton av vanilj och fat. Torr, frisk och fyllig
med koncentrerad fruktighet som går mot röda bär, såsom körsbär och svarta vinbär. Medelsträv. Utmärkt till de flesta
kötträtter och lagrade ostar.

Toscana Poggio Rosso

		

glas 90:- 		

350:-

80% Sangiovese, 20%Cabernet Sauvignon. Lagrat på barriques i 6 månader, följt av 6 månader på stora ekfat. Intensiv granatröd färg, kraftig doft med toner av svarta vinbär, choklad, körsbär och peppar. Fyllig smak med lätta tanniner,
men välbalanserad och elegant. Passar till rött kött, fylliga pastarätter, tryffel samt ost.

Puglia Primitivo Terre Avare 		

glas 95:- 		

380:-

Ett högklassigt, primitivovin från Manduria längst ner på klacken. Druvan ger intensiva, fylliga viner med karaktär av
mörka körsbär och plommon, samt varma, runda fruktiga toner i smaken. Passar till fylliga pastarätter, kött samt ost.

Veneto Valpolicella Ripasso DOC

		

glas 98:- 		

390:-

Intensiv rubinröd färg. Fylligt, klassiskt ripassovin med en komplex doft av kryddor, röda bär, körsbärsfrukt, och en
aning läder, mustig med en något kryddig touch. Passar till kalv, antipasto, kraftiga pasta- och ost.

Toscana Il Novecento Chianti Riserva 		

glas 98:- 		

390:-

Ett medelfylligt Chiantivin, 85% Sangiovese samt Cannaiolo och Malvasia Nera. Lagrat 1 år på barriques av fransk
ek och 14 månader i flaska. Rubinröd färg, doft är balanserad och utvecklad, med toner av viol. Nyanserad smak av
mörka körsbär, fat och mörk choklad. Passar till antipasti, pastarätter med kyckling och kött samt ostar och pizza.

Alto-Adige Lagrein Baron Carl DOC 		

glas 98:- 		

390:-

Regione Alto-Adige 100% Lagrein. Lagras 12 månader i stora ekfat. Intensiv rubinröd färg med lila reflexer, finstämd
elegant doft av viol, skogsbär, örter, fuktig jord och kakao. Mjuk och elegant smak med inslag av röda bär. Perfekt till
alla mörka kötträtter, ljusa kötträtter samt vilt och ost.

Piemonte Nebbiolo d’Alba DOC 		

glas 98:- 		

390:-

100% Nebbiolo. Vinet är lagrat 1 år i barrique och fat samt 6 månader på flaska. Intensiv rubinröd färg med lila reflexer,
finstämd elegant doft av viol. Mjuk och elegant smak med inslag av sammetslen. Perfekt till mörka kötträtter och ost.

Sicilia – Puglia Mea Culpa

					

400:-

Intensiv purpurfärg med dofter av choklad, jordgubb och vinbär. Smaken är fruktig och rund med en liten touch av
vanilj. Mjuka och behagliga tanniner som ger ett trevligt avslut. Passar till olika typer av kötträtter, smakrik pasta,
gräddiga grytor och till lagrade ostar.

Sardegna Tanca Farrá Alghero DOC 					

495:-

Druva: 50% Cannonau och 50% Cabernet Sauvignon. Lagras 3 år på barriques samt medelstora ekfat och minst
6 månader på flaska. Vinet har en tegelröd färg, fyllig och parfymerad doft, med en karaktär som domineras av örter.
Smaken är torr, balanserad och harmonisk med elegant struktur och tydliga fattoner. Passar till det mesta som det
italienska köket erbjuder.

Piemonte Barbaresco Enrico Serrafino 					

530:-

100 % Nebbiolo. Vingårdarna i Barbaresco ligger lägre än Barolo
och ger fruktigare och elegantare viner som mognar tidigare. Granatröd färg med en intensiv och kryddig doft med
toner av viol. Smaken: rosor, nypon, lakrits med toner av fat, körsbär, chocklad och viol. Lagras 2 år på ekfat. Passar
till anka,, lamm, kalvkött, salsiccia samt ost.

Trentino Pinot Nero Dolomiti IGT, EKO 					

595:-

100% Pinot nero. Lagras 18 månader på ekfat, därefter 1 år på flaska, har en djupt röd färg med granatröd rand.
Vinet har en intensiv doft av körsbär och skogsbär. Smaken är torr, välbalanserad med vanilj toner. Passar till det
mesta i matväg, även mogna ostar.

Veneto Amarone della Valpolicella Pietro Zardini 				

675:-

Zardini är en liten, topproducent i San Cariano. Firman äger 7 vingårdar i de bästa lägena, med gamlavinstockar.
Vinerna görs på traditionellt sätt på druvorna Corvina- 60%, Rondinella -25% samt Molinara -15%. Utvalda vinklasar
torkas i 4-5 månader, därefter jäses vinet i 4-5 veckor. Det lagras på ekfat och barrique i 3 år, därefter i ståltank. Ett
fylligt, kraftigt vin med vanilj, kaffe, kakao och kryddor. Passar till rött kött, vilt och ostar.
Eller som vino da meditazione – att meditera till.

Umbria Sagrantino di Montefalco Antonelli San Marco 				

710:-

Biologiskt odlat vin. Sagrantino är en spännande, inhemsk druva från Umbrien som kan ge både torra och söta viner.
Den ger alkoholstarka, långlivade viner med karaktär och personlighet. Vingårdarna ligger runt staden Montefalco, i
söderläge. Vinet har lagrats 15 månader i barrique och tonneau. Det är fruktigt, mörkt och koncentrerat med toner av
björnbär, hallon och flinta. Ett muskulöst vin med mycket kraft. Passar till kraftiga kötträtter samt vilt.

Toscana Vigna alle Nicchie Pietro Beconcini 					

740:-

Ett unikt vin gjort på 100% Tempranillodruvor från San Miniato väster om Firenze. San Miniato ligger vid Via Francigena,
den antika pilgrimsvägen till Rom, förmodligen är det orsaken till att man hittar druvan i detta område. Den har dock
fått en något toscansk karaktär pga den speciella jordmånen. Druvorna har torkats i 30 dagar efter skörd, och sedan
lagrats 20 månader i barrique. Doften är komplex av de semi-torkade druvorna, med mörka bär, vanilj och mörk
choklad. Mustig, koncentrerad smak som passar till kött och vilt.

Piemonte Barolo DOCG Enrico Serafino 					

750:-

100% Nebbiolodruvor från vingårdar i Serralunga i Barolo. Lagrat 3 år på ekfat enligt lag. Resultatet är ett granatrött
vin med lång, karaktäristisk doft av kryddor, röda bär och peppar. Vinet är fylligt, med en elegant och kryddig smak av
rosenblad, körsbär och fat. Passar till vilt, kraftiga kötträtter samt lagrad ost.

Toscana Brunello di Montalcino ”Vigna Manapetra” La Lecciaia 			

820:-

100 % Sangiovese Grosso. En underbar Brunello med stil och elegans. Släpps till försäljning efter 42 månaders lagring
i stora ekfat. Fyllig doft med inslag av örter, läder, tobak och choklad. Smaken är fyllig med avrundade tanniner och bra
längd. Passar till kraftiga pastarätter, svamp, vilt och rött kött.

Vino Dolce
Cantuccini con Vin Santo 			

75:-/4 cl

Dessertvin med mandelskorpor.

Tre Filer Ca´dei Frati 			

76:-/4 cl

Gyllene dessertvinet från Lombardiet, honung och torkad frukt doft, med intensiv och frisk smak, syrlig och söt.

Recioto di Soave Cambrago 			

75:-/4 cl

Fruktigt, gyllene dessertvin på passitotorkade Garganega druvor.

Recioto DOC Novaia Veneto 			

76:-/4 cl

Intensiv doft, med inslag av mogen röd frukt, viol, kryddor, kaffe och mörk choklad

Anghelu Ruju Liquoroso Riserva 			

88:-/4 cl

Högklassigt starkvin gjort på druvan Cannonau, med en fruktig doft av kanel och nötter, smakar intensiv och komplex.

Negroni
Dry Martini
Dry Italia

Bevande
Birra alla spina – Fatöl
Staropramen
Poretti Originale 40 cl
Poretti Originale 33 cl

64:62:52:-

Birra in bottiglia – Flasköl
Ichnusa 66 cl
Menabrea Ambrata 33 cl
La Volpina 50 cl
Pietra (kastanjeöl från Korsika) 33 cl
Carlsberg Hof 33 cl
Folköl 33 cl		
Lättöl 33 cl		
Päroncider 33 cl		

89:66:86:74:54:35:32:59:-

Bibite – Läsk
Vatten
Pepsi, 30 cl
Pepsi Max, 30 cl
Zingo, 30 cl
Seven up, 30 cl
Italienskt mineralvatten , 50 cl
Italienskt mineralvatten, 25 cl
Apelsinjuice
Italiensk juice - olika smaker 25 cl

10:32:32:32:32:39:28:27:32:-

Senza alcool – Alkoholfritt
Ett glas vin
En flaska vin
Drink
Staropramen non alcoholic 33 cl

49:159:55:48:-

Alcolici
Aperitiv
Martini Bianco
Martini Rosso
Martini Extra Dry
Martini Rosé
Cinzano
Aperol
Campari
Campari Soda
Campari Juice
Aperol on the Rocks
Aperol Spritzer
Bellini

58:-/4 cl
58:-/4 cl

36:36:36:36:36:10:-/cl
10:-/cl
78:-/6 cl
78:-/6 cl
8:-/cl
89:79:-

76:-/4 cl
76:-/4 cl

98:98:-/6 cl
98:-/6 cl

Whisky
Ileach
Glenmorangie
Jameson
Tullamore Dew
Famous Grouse

28:-/cl
26:-/cl
20:-/cl
21:-/cl
19:-/cl

Cognac
De Luze XO
Vecchia Romagna Etichetta Nera
Monopole

49:-/cl
28:-/cl
22:-/cl

Calvados
Boulard

19:-/cl

Liqueur
Amaretto
Sambuca
Frangelico
Strega
Galliano
Drambuie
Cointreau
Baileys
Kahlua
Borghetti
Limoncello
Fernet
Ramazzotti
Averna
Tequila
Bacardi
Gilbeys Gin
Vodka

18:-/cl
18:-/cl
18:-/cl
18:-/cl
18:-/cl
20:-/cl
20:-/cl
18:-/cl
18:-/cl
20:-/cl
18:-/cl
20:-/cl
18:-/cl
18:-/cl
20:-/cl
18:-/cl
18:-/cl
18:-/cl

Grappa
Ett urval av Italiens bästa - fråga oss
Från 24:-/cl

Espresso
Espresso doppio
Americano
Cappuccino
Caffé latte
Te
Kaffedrink

Caffé

98:-/4 cl

25:29:29:29:29:29:118:-/6 cl
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