CHAMPAGNE & MOUSSERANDE
Blanc de blanc - chardonnay

155

Blanc de noir - pinot noir / pinot meunier

165

Champagne - chardonnay / pinot noir / pinot meunier

145

Prosecco

80

Cava

80

VINKROGENS COCKTAILS
Tennessee lemonade

125

Hernö tonic

125

Appelbee

125

[Jin] Rosé & Grape

125

Hallon / lychee

125

Sparkling margaritha

145

bourbon, krogens lemonad, ginger ale, syltad ingefära.

hernö gin, herbal tonic, citronskal, tellicherrypeppar.

mackmyra bee, kanel, lime, äppelmust cox orange.

mackmyra kreatör jin, rosépeppar, herbal tonic, röd grape.

vodka, hallonlikör, citron, äggvita, lycheejuice.

patrón silver, patrón citrónage, färsk lime, mousserande vin, salt

VI SERVERAR ÄVEN ALKOHOLFRIA MOCKTAILS OCH MOUSSERANDE

ÖL & CIDER
Cubulteria Belgisk Ale

69

Radica Halvmörk Ale

69

Marilyn Italiensk Ale

69

La chouette torr äppelcider

69

Galipette cidre brut halvtorr äppelcider

69

ljus, aromatisk öl med toner av kanel och apelsinskal.
guldfärgad, inslag av gentianrot, lakrits och ingefära.
ljus, mild och mjuk ale med blommig karaktär.
elegant doft med blommor och fruktiga toner.
tydlig smak av röda äpplen och fatig karaktär.

ALKOHOLFRITT
Mandarin & seville orange jigger

39

Curiosity cola

39

Pétillant 2015 75cl

156

Jus granade

92

Jus rhubarbe

92

Jus blanc chardonnay

92

Jus blanc sauvignon vendange precoce

92

Jus rosé cabernet

92

Jus rouge syrah

92

fermenterad ingefära och färsk mandarinjuice.
gammeldags cola, kryddigt och uppfriskande.
cider på syrliga och bittersöta äpple.
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.

VI SERVERAR ÄVEN ALKOHOLFRI ÖL, MOUSSERANDE OCH VINER

VITA VINER PÅ GLAS
Bourgogne blanc les truffiéres Domaine des Mauperthuis | Chardonnay

66 - 99

Vouvray La Coulee d'Argent sec | Chenin Blanc

86 - 129

Pouilly - Fuisse ” Vieilles vignes” Seguin Manuel | Chardonnay

110 - 165

Aura blanc, IGP vacluse Fontaine du Clos | C, G, M, V, SB

66 - 99

Sancerre les cailottes Jean-Max Roger | Sauvignon Blanc

104 - 156

Blanc de pacs Parés Baltà | Parellada, Macabeo, Xarel-lo

66 - 99

Buena vista carneros Buena Vista Winery | Chardonnay

102 - 152

Riesling kabinett Kloster Eberbach | Riesling

66 - 99

djup mineralrik doft, fruktig Bourgogne i Chablis stil.
full av mineralitet och gröna äpplen och gul melon.

bra syra och balanserad frukt med inslag av hasselnöt och söt vanilj.
inslag av tropisk frukt, fin kryddig vanilj och en elegant smörighet.
rund och fyllig med mineraler, har ett livligt, fräscht avslut.

intensivt fruktig med toner av gröna äpplen, päron samt blommiga inslag.
fatkaraktär, inslag av gula päron, ananas, nougat och smör.

halvtorr, frisk syra. Inslag av aprikos, citrus, mineral, honung gul stenfrukt.

ROSÉ VINER PÅ GLAS
Lavignon Pico Maccario | Barbera

70 - 105

Exquise rosé prestige Foncalieu | Grenache Noir

66 - 99

fina toner av smultron, vattenmelon, tranbär och nyklippt gräs blandat med stenig mineralitet.
torr, frisk syra. Inslag av smultron, hallon och sydfranska örtiga toner.

ÖNSKAS NÅGOT SPECIELLT ? BE ATT FÅ SE KROGENS STORA VINLISTA

RÖDA VINER PÅ GLAS
Château cissac Cabernet Sauvignon, Melot, Petit Verdot

84 - 125

Ripasso valpolicella DOC Vini Rizzi | Corvina, Rondinella, Molinara

84 - 125

Murphy - goode Liar´s dice Murphy-Goode | Zinfandel

117 - 175

Bouvier le chapitre Nicolas Rossignol | Pinot Noir

109 - 163

Gneisz és csillám Weninger | Kekfrankos, Merlot, Pinot Noir, Syrah

112 - 168

Chianti selezione oro DOCG Piccini | Sangiovese, Cabernet Sauvignon

90 - 135

Secco - Bertani vintage edition Corvina, Sangiovese, Syrah, Cabernet Sauvignon

102 - 152

Langhe nebbiolo Massolino | Nebbiolo

107 - 160

Pata negra rioja reserva Garcia Carrion | Tempranillo, Graciano, Mazuelo

66 - 99

Marques de la Mancha Vinkompaniet | Tempranillo

84 - 125

KWV cabernet sauvignon KWV | Cabernet Sauvignon

62 - 92

generösa toner av svarta vinbär, inslag av fat och runda tanniner.
fruktigt med fina inslag av körsbär, viol och örter.

generös och fruktig med inslag av rostad ek, mörka bär och kryddor.
ungdomlig, delikat doft med inslag av hallon och viol.

lätt stallighet, lite skogsbär, björnbär blandat med lätt ektouch.

stor utvecklad doft med inslag av körsbär, lakrits, läder och ekfat.
fyllig och fruktig smak med stor koncentration och kakaoinslag.
inslag av hallon, viol och rosblad.

kryddigt med fina tanniner och toner av björnbär, röda bär och kryddor.
röd och mörk frukt med varma toner från 6 månaders lagring på ekfat.
fyllig med välintegrerade tanniner, rik frukt och en lätt ton av vanilj.

ÖNSKAS NÅGOT SPECIELLT ? BE ATT FÅ SE KROGENS STORA VINLISTA

E T T L YX I G T A V S L U T
DIPLOMATICO Romprovning av fyra sorter á 1 cl
serveras med vinkrogens tryfflar och kaffe.

175

GRÖNSTEDTS Cognacsprovning av fyra sorter á 1 cl
serveras med vinkrogens tryfflar och kaffe.

165

ROM - DIPLOMATICO
Diplomatico Mantuano

24 kr cl

Diplomatico reserva exclusiva

28 kr cl

Diplomatico single vintage

42 kr cl

Diplomatico Ambassador

54 kr cl

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.

COGNAC - GRÖNSTEDTS
Grönstedts VS

22 kr cl

Grönstedts VO

28 kr cl

Grönstedts XO

32 kr cl

Grönstedts EXTRA

36 kr cl

lätt eldig med toner av druva, russin och vaniljkola.
fyllig, fullvuxen och knäckig där druvigheten står tillbaka för doften av torkad frukt.
smaken har tydlig karaktär av knäck och kola.
en fullt utvecklad cognac med mogen frukt, kola och spår av vanilj från ekfaten.

FLER AVECER FINNS I STORA LISTAN

KAFFE & TE
Brazil Fortaleza

45

Colombia Decaf

50

Ethiopia Welena

65

Maron

45

Te

35

ett fylligt och runt kaffe med toner av choklad, hasselnöt
och karamell.
fin frisk sötma, medel fyllighet och en eftersmak som är
helt ren och mycket njutbar.
smakrikt och sött, med citrus och jordgubbe, tropiska
soltorkade toner.
pigg och pepprig mörkrost från ethiopien med en touch av
kryddpeppar, citrus och bergamott.
vi serverar en rad olika te-sorter. välj mellan
svart, grönt, vitt, rött eller oolong.

VARMA DRINKAR
El patrón

125

The queen

125

Irish coffee

125

Pistachio

125

Apple pie tea

125

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.

BERÄTTA GÄRNA FÖR OSS OM NI HAR NÅGRA ALLERGIER

