
RÖTT
glas/flaska

Mirador Selection [87/378 kr]
Pinot Noir, Chile
Ett lätt vin med smak av körsbär och mogna hallon.
Söta och långa tanniner med ett långt smakrikt avslut.

Domaine Horgelus [82/356 kr]
Merlot, Tannat, Frankrike
Intensiva toner av björnbär och svarta vinbär. Elegant  och 
kryddig smak med mjuka tanniner. 

Tasàri Nero D´avola Merlot [389 kr]
Sicilien, Italien
Djupt rubinrött vin med aromer av mogna röda bär.
En mjuk eftersmak med drag åt hallon och en viss del lakrits.

VITT
glas/flaska

Domaine Horgelus [82/356 kr]
Sauvignon, Gros Manseng, Frankrike
Torrt, toner av äpple samt citrusfrukt, mineraliska 
toner och friskhet. En elegant friskhet med stor eftersmak.

Bordeaux Grand Réserve Blanc [87/378 kr]
Semillon, Sauvignon Blanc, Frankrike
Vinet är en klassisk vit Bordeaux. Frisk, fräsch 
och fruktig med vissa mineraler och grön örtighet. 
Smaken är frisk och fruktig av citrus och vit frukt. 
En hög syra utan att vara obalanserad

ROSÉ

  

 

BUBBEL

ÖL/CIDER
Carlsberg Export Fat 30/40 cl [58/72 kr]
Danmark, en klassiker

Kirin 33 cl [61 kr]
Japan, avrundad humle, smakrik, stor beska, torr

Sapporo 33 cl [61 kr]
Japan, något maltig smak, medelstor beska

Asahi 33 cl [61 kr]
Japan, lätt fruktig smak med liten beska

Carlsberg Hof 33 cl [58 kr]
Danmark, lätt smak, liten beska

SAKE

                                     MÅLTIDSDRYCK
Mineralvatten [24 kr]
Naturell
Citrus

Läsk [24 kr]
Pepsi
Pepsi Max
Zingo
7-up

Non Alcoholic      [34 kr]
Carlsberg

Isvatten [5 kr]
Neutral smak, kallt och gott

  

Cider sommersby, fläder 33 cl         [59 kr]
Sverige, frisk smak med fruktiga toner av päron

Conde Caralt

  

     [77/308 kr]
                                   Spanien

Aromatisk, balanserat vin med fruktiga, friska aromer.
Uppfriskande, delikata bubblor.

VARMT VÄLKOMNA!
 

VARFÖR INTE STARTA KVÄLLEN MED
NÅGOT ATT DRICKA MEDAN NI KIKAR I MENYN

UMESHU
Japansk plommonvin, passar utmärkt som fördrink

Genshu 6cl     [65 kr]

BUBBEL
glas/flaska

   Conde Caralt  [77/308 kr]
 Spanien

Aromatisk, balanserat vin med fruktiga, friska aromer.
Uppfriskande, delikata bubblor.

SAKE
Gensen      [69 kr]

Serveras varm 12cl
Frisk torr smak med inslag av citrus, medelfyllig med frisk syra

Sayuri Nigori (Coarsely-filtered) 12cl / 30cl     [74/172 kr]
Serveras kall

Lättfiltrerad vit i färgen med viss sötma

Superior Junmai Gingo 12cl / 30cl     [114/254 kr]
Serveras kall

Kvatitets sake med fruktig arom

Yoshinogawa Ginjo Gokujo 12cl / 72cl     [129/427 kr]
Serveras kall

Aromatisk sake med påtaglig smak av fänkål och andra brödkryddor
med inslag av gröna kryddor som timjan. Fin balans och elegant, lång eftersmak.

Yoshinogawa Hizoshu Daiginjo 12cl / 72cl     [264/992 kr]
Serveras kall

Lagrad tre år vid -5c för att undvika oxidation. Mycket speciell sake med många 
lager av elegant nötighet, citrus, blomaromer och sälta. Lite viskös textur.

SNACK
Något att mumsa på till er fördrink

Edamamebönor     [40 kr]

Wasabiärtor     [30 kr]

    

 

glas/flaska

glas/flaska

Jacob´s Creek Wah [82/356 kr]
Chardonnay, Pinot grigio, Sauvignon blanc, Australien
Frisk, fruktigt vin tillverkat till sushi och sashimi.
Halvtorrt med inslag av gräs, mineral och äpplen.

Domaine Horgelus [82/356 kr]
Melot, Tannat, Cabernet, Frankrike
Friskt fruktigt vin med somriga toner av röda bär, 
citrus och svarta vinbär. En mjuk fräsch
och fruktig eftersmak med frisk syra. 

Gensen         
Serveras varm 12cl
Frisk torr smak med inslag av citrus
medelfyllig med frisk syra

Sayuri Nigori (Coarsely-filtered)  
Serveras kall 12cl / 30cl
Lättfiltrerad vit i färgen med viss sötma

Superior Junmai Gingo  
Serveras kall 12cl / 30cl
Kvatitets sake med fruktig arom

Yoshinogawa Ginjo Gokujo           [129/427 kr]
Serveras kall   12cl / 72cl
Aromatisk sake med påtaglig smak av fänkål
och andra brödkryddor
med inslag av gröna kryddor som timjan. 
Fin balans och elegant, lång eftersmak.

Yoshinogawa Hizoshu Daiginjo    [264/992 kr]
Serveras kall   12cl / 72cl
Lagrad tre år vid -5c för att undvika oxidation. 
Mycket speciell sake med många lager av elegant 
nötighet, citrus, blomaromer och sälta. Lite viskös textur.

     

     [74/172 kr]

[69 kr]

 [114/254 kr]

Vårrullar     [68 kr]

Brygghuset Finn American Pale Ale 33 cl [69 kr]
Sverige, Humlearomatisk doft & smak med inslag av 
citrus. Tydlig men ej påträngande beska. Något brödig.

Lättöl (2.25%)      [24 kr]
Pripps


