VITA VINER PÅ GLAS
Villa Blanche Calmel & Joseph | Chardonnay

69 - 105

Les Calcaires Maison Pierre | Sauvignon Blanc

69 - 105

Stettener Riesling Schilfsandstein Jochen Beurer | Riesling

99 - 150

Aura lanc, IGP vaucluse Fontaine du Clos | C, G, M, V, SB

65 - 99

Pet-Nat ”Restons Nature” Kumpf et Meyer | Pinot Gris, Auxerrois

89 - 129

Gewürztraminer Tradition Kuentz Bas | Gewürztraminer

89 - 129

875m Chardonnay El Coto de Rioja | Chardonnay

65 - 99

Cuvée Prestige Blanc Badet Clément | Grenache, SB, Ugni Blanc

60 - 90

Exquise rosé prestige Foncalieu | Grenache Noir

65 - 99

lätt ekad med toner av aprikoser, persika och acacia blomma.

ungdomlig, torr och frisk med inslag av torkade krusbär och citrus.

härliga rökiga mineraltoner med smak av stenfrukter och citrus.

inslag av tropisk frukt, fin kryddig vanilj och en elegant smörighet.

lätt mousserande, full av miniralitet, stenfrukter och moget äpple.

fruktig doft med kryddiga och blommiga inslag, lychee, acacia och rosblad.

smakrik, elegant med tropiska frukttoner där vanilj från ekfat dansar i bakgrunden.

lätt aromatisk med doft av citrus, passionsfrukt. smak av äpple och mandarin.

torr, frisk syra. Inslag av smultron, hallon och sydfranska örtiga toner.

Våra viner serveras på halvt-, helt- och tastingglas

RÖDA VINER PÅ GLAS
Lirac Les Chenaies Ogier | Grenache, Syrah, Mourvedre, Cinsult

85 - 125

Ripasso Valpolicella DOC Maurizio B Martino| Corvina, Rondinella, Molinara

85 - 125

Murphy - Goode Liar’s Dice Jackson Family Wines | Zinfandel

120 - 175

Saltamartì Els Vinyerons, Sant Martí Sarroca | Tempranillo, Garnacha

65 - 99

Les Calcaires Maison Pierre Chainier | Pinot Noir

69 - 105

Chianti Organic DOCG Piccini | Sangiovese

90 - 135

Taurasi DOCG Falesco | Aglianico

105 - 150

Langhe Nebbiolo Massolino | Nebbiolo

110 - 160

Montepulciano d´Abruzzo DOC Cantina Zaccagnini | Montepulciano d´Abruzzo

65 - 99

Chinon Les Parcelles Pierre Chainier SAS | Cabernet Franc

65 - 99

The Original Malbec Rigal | Malbec

65 - 99

smakrik med toner av björnbär, plommon, moreller, lakrits och örter.

mörk torkad frukt, söta inlag blandat med stall.

generös och fruktig med inslag av rostad ek, mörka bär och kryddor.

ett uttrycksfullt vin med dofter av röda- och blåa frukter samt peppriga toner.

medelfylligt med toner av plommon, björnbär, mogna hallon och körsbär.

utvecklad doft med inslag av körsbär, hög syra och mjuka tanniner.

rund smak med mörka bär, kanel, muskot, varm peppar och vanilj.

inslag av hallon, viol och rosblad.

generös, medelfyllig, druvtypisk med smak av körsbär, sötlakrits och viol.

medelfylligt med aromer av svarta vinbär, plommon, röda bär & toner av löv och mynta.

robust stil med påtaglig fruktighet av hallon, blåbär, körsbär samt lite peppriga tanniner.

Våra viner serveras på halvt-, helt- och tastingglas

CIDER & ÖL
La Chouette

69

Galipette Cidre Brut

69

Brännlands Just Cider 75cl

169

Höganäs Four Stroke IPA Glutenfri

79

Mariestad Continental

65

Melleruds Klassisk Ale

69

Södra Malt Empress IPA

79

Wisby Stout

69

Vinkrogens Fatöl

75

Mariestad Islagrad Rothpils 75cl

545

elegant doft med blommor och fruktiga toner.

tydlig smak av röda äpplen och fatig karaktär.

tydlig smak av röda äpplen och fatig karaktär.

oklar med lättare beska. tropiska aromer och en juicy finish.

humlearomatisk och lätt med inslag av citrus och gräs.

frisk, fruktig och blomig doft med inslag av krispig maltighet.

tydlig beska, inslag av passionsfrukt, koriander och mandarin.

maltrostad ton med inslag av kaffe och rostade mandlar.

vår fatöl varierar under säsongen.

den 8:e och sista utgåvan i Mariestads limiterade ölserie. en tysk
pilsner och ölen är unikt framställd med metoden islagring, vilket
betyder att man vid lagring går under ölets frystemperatur.

ALKOHOLFRIA DRYCKER
Thoreau Sparkling Water 37cl / 75cl

19 / 39

Mandarin & Seville Orange Jigger

39

Curiosity Cola

39

Jus Granade

65

Jus Rhubarbe

65

Jus Blanc Chardonnay

65

Jus Blanc Sauvignon Vendange Precoce

65

Jus Rosé Cabernet

65

Jus Rouge Syrah

65

kolfiltrerat bubbelvatten

fermenterad ingefära och färsk mandarinjuice.

gammeldags cola, kryddigt och uppfriskande.

välbalanserad granatäppeljuice med syra och sötma.

vinös och rå rabarbersmak med jordighet och balans.

jus de raisin, god syra med fin äppelstruktur.

jus de raisin, friska och tropiska toner.

jus de raisin, mjukt bärig med inslag av lingon.

jus de raisin, elegant blåfruktig med härlig längd.

VARMA DRINKAR & ROM
El patrón

125

The Queen

125

Irish Coffee

125

Pistachio

125

Apple Pie Tea

125

Diplomatico Mantuano

24 / cl

Diplomatico Reserva Exclusiva

28 / cl

Diplomatico Single Vintage

42 / cl

Diplomatico Ambassador

54 / cl

patrón xo cafe, tabago choklad, agavesirap, grädde.

gul chartreuse, bourbon, skogshonung, riven muskot, grädde.

jameson caskmate, farinsocker, grädde.

amaretto, frangelico, rostade pistagenötter, grädde.

earl grey, äppelstarkvin, amaretto, vanilj, grädde.

8 år på bourbonfat. Karamelliserat socker, torkade fikon, aprikoser,
kanel och en fin nötton..

12 år små fat av vitek. Torkade frukter, en aning kanel tillsammans
med en härlig kakaoton

12 år på bourbonfat & 1 år på Spanska Sherryfat. Muscovadosocker,
torkad frukt, mörk choklad, arrak

12 år på amerikanska ekfat och 2 år på begagnade PX-fat. Tydliga inslag
av gräddkola, torkad frukt och vanilj.

UTVALD AVEC
Grönstedts XO

32 / cl

Grönstedts EXTRA

36 / cl

Tommasi Grappa Di Recioto

16 / cl

Marc Du Jura

18 / cl

Grappa Di Amarone Della Valpolicella

18 / cl

Mackmyra Vinterrök

42 / cl

Mackmyra Vinterdröm

32 / cl

Benromach Speyside Single Malt

30 / cl

Springbank Wood Aged 14 Years 9000 flaskor

45 / cl

Patrón XO Café Dark Chocolate

22 / cl

Patrón Gran Burdeos Tequila

98 / cl

en balanserad doft med inslag av torkad frukt. smaken har tydlig karaktär av knäck
och kola. har en angenämt lång och komplex eftersmak.

en fullt utvecklad cognac med mogen frukt, kola och spår av vanilj från ekfat. doften
har viss syrlighet som avspeglar den långa fatlagringen. smaken är lång och elegant.

finstämd doft med inslag av körsbärskärnor, syrliga röda bär och torkad aprikos.
lätt kärnig, mjuk smak med frisk syra och inslag av torkad aprikos.

en doft dominerad av torkade frukter, druvor och vaniljtoner av ekfaten. kraftfull med
lång eftersmak av rostad vanilj, kryddor och peppar.

mjuk grappa, med lätt sötaktig förnimmelse, gjord på Corvina, Corvinone, Molinara,
Rondinella. i smaken hittar man tydliga toner av russin, mandel och mjuka avrundande fat.

karaktären är torvigt rökig med en lätt kryddig ton från ekfat som tidigare lagrats öl
av typen scotch strong ale. medelfyllig med en liten humleton.

en fruktig och kryddig single malt whisky, toner av arrak, torkad frukt och melass
samt en mjuk och lätt ekighet.

elegant fyllig med rik honungshintad sötma. stiltypiska olorossofat inslag.
apelsinmarmelad, citrus, crème brulée, läder och röda körsbär med kryddighet.

100% bourbonlagrad. inslag av hasselnötter, nötcremé, popcorn, vanilj och mandarin.
nyanser av ljus gräddkola och en strimma rök samt havsnära minerala toner i avslutet.

doft av färskt kaffe balanserad med choklad och vanilj. patrón ultra premium tequila
och arabicabönor ger en rik smak av rostat kaffe, choklad, vanilj och antydan av tequila.

doft av fylligt bordeauxvin, med en blandning av ek, mycket ljus agave, vanilj och frukt.
märkbar ek, mycket ljus agave, vanilj och russin. lång eftersmak med sammetslena toner.

