LILLA LISTAN the small list
VITT white
Anima Avondale | Chenin Blanc

112 - 525

Bourgogne Blanc Jessiaume Domaine Jessiaume| Chardonnay

125 - 580

Very Limoux La Cave Anne de Joyeuse | Chardonnay

80 - 370

Aura Blanc IGP Vaucluse Fontaine du Clos | Ch, Ge, Mac, V-S

85 - 385

Trocken Riesling Kloster Eberbach | Riesling

89 - 395

doft av melon, ananas , honung och citronskal. toner av persika, krusbär och en fin mineralitet.
aromas of melon, pineapple, honey and lemon peel. tones of peach, gooseberry and a fine minerality.

distinkt doft av brioche, grillad frukt och viss blommighet. varm stenfruktighet och smörighet.
distinct smell of brioche, grilled fruit and some floral notes. warm stone fruits and butteriness.

havtorn, akacia, färsk citrus, persika och lite brioche. fin fruktighet och balanserade fattoner.
sea buckthorn, acacia, fresh citrus, peach and a little brioche. nice fruitiness and balanced barrel tones.

aromer av vit persika, vita blommor samt fin kryddig vanilj. inslag av tropisk frukt och en elegant smörighet.
aromas of white peach, white flowers and fine spicy vanilla. elements of tropical fruit and an elegant butteriness.

elegant med en rik doft av persika, gråpäron och citrus. smaken är torr och frisk med en balanserad syra.
elegant with a rich scent of peach, grebe and citrus. the taste is dry and fresh with a balanced acidity.

RÖTT red
Chateau Malfard Cuvée Prestige Horeau-Beylot | Cab Sa, Cab Fr, Mer

89 - 395

Santenay Village Domaine Jessiaume | Pinot Noir

145 - 685

Langhe Nebbiolo Massolino | Nebbiolo

140 - 660

Sokol Blosser Estate Willamette Valley Sokol Blosser Winery | Pinot Noir

130 - 620

Callejo Callejo | Tempranillo

145 - 685

fruktig i doften. smaken domineras av mörka bär, framför allt svarta vinbär och björnbär.
fruity aroma. the taste is dominated by dark berries, especially black currants and blackberries.

körsbär, mogna hallon och en kryddig ton. elegant och smakrikt med väl integrerade tanniner.
cherry, ripe raspberries and a spicy tone. elegant and tasteful with well integrated tannins.

elegant och komplex med stort djup och finess. inslag av hallon, viol och rosblad.
elegant and complex with great depth and finesse. elements of raspberries, violet and rose petals.

jordgubbar, kanel och en fin fatton. bärigt och druvtypisk vin med plommon och en fin vaniljton.
strawberries, cinnamon and barrel tones. a grape typical wine with red berries with a vanilla finish.

aromatiskt med toner av vilda röda bär, rosmarin, kanel och konfekt. mineralisk karaktär med lång finish.
aromatic with tones of wild red berries, rosemary, cinnamon and confection mineral character with long finish.

SÖKER DU NÅGOT SPECIELLT. BE OM VÅR STORA VINLISTA.
LOOKING FOR SOMETHING IN PARTICULAR. ASK FOR OUR LARGE WINE LIST.

BARLEY WINE & CIDER & ÖL
barley wine & cider & beer

Fjäderholmarnas Heavy Fuel barley wine

169

Baronen barley wine

125

Drouin Cidre Bouché Brut 75cl

215

Thatchers Green Goblin

89

Ballast Point Fathom IPA

75

Ängöl Diabolisk

95

Jämtlands Baltic Stout

69

Råå Organic Lager

69

Stockholm Brewing Saison d'Etre

79

Mariestad Islagrad Rothpils 75cl

545

nyanserad doft med inslag av dadlar, knäck, fruktkaka, nötter och aprikos.
nuanced fragrance with elements of dates, toffee, fruit cake, nuts and apricot.

fruktig, söt smak med inslag av russin, ljus sirap, apelsin, choklad och pumpernickel.
fruity, sweet taste with hints of raisins, light syrup, orange, chocolate and pumpernickel.

torr, frisk, elegant och smakrik cider med struktur och en härlig underliggande sötma.
dry, fresh, elegant and tasty cider with structure and a lovely underlying sweetness.

frisk och syrlig cider med vuxen smak. doft av äpple och kärnor. tydliga ektoner i eftersmaken.
fresh and sour cider with adult taste. scent of apple and kernels. clear oak notes in the finish.

krispig och ren med malt på ytan och en ocean av humle på djupet.
crispy and clean with malt on the surface and an ocean of hops in depth.

belgisk dubbel med stark och härlig karaktär. toner av torkad frukt och smakar mycket.
belgian double with a strong and lovely character. tones of dried fruit and taste a lot.

mörkt, rostat bröd och nyanser av mörk choklad och kaffe. välbalanserad beska och viss sötma.
dark, toast and shades of dark chocolate and coffee. well balanced bitterness and sweetness.

frisk fruktighet och maltig karaktär. balanserad beska med tropiska toner på slutet.
fresh fruitiness and malty character. balanced with tropical tones at the end.

klassisk i stil och enkel smak med belgisk jästkaraktär. lätt kropp och en långvarig bitterhet.
classic in style and simple taste with belgian yeast character. light body and long-lasting bitterness.

en islagrad tysk pilsner vilket betyder att man vid lagring går under ölets frystemperatur.
limited german pilsner. during its storage it goes below the freezing temperature of the beer.

ALKOHOLFRIA DRYCKER
non alcoholic

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.
carbon filtered sparkling water.

fermenterad ingefära och färsk mandarinjuice.
fermented ginger and fresh mandarin juice.

gammeldags cola, kryddigt och uppfriskande.
old-fashioned cola, spicy and refreshing.

välbalanserad granatäppeljuice med syra och sötma.
well balanced pomegranate juice with acidity and sweetness.

vinös och rå rabarbersmak med jordighet och balans.
vinous and raw rhubarb flavor with earthiness and balance.

jus de raisin, god syra med fin äppelstruktur.
jus de raisin, good acidity with nice apple structure.

jus de raisin, friska och tropiska toner.
jus de raisin, fresh and tropical tones.

jus de raisin, mjukt bärig med inslag av lingon.
jus de raisin, softly berry with hints of lingonberry.

jus de raisin, elegant blåfruktig med härlig längd.
jus de raisin, elegant fruity from dark berries with a lovely length.

VARMA DRINKAR & ROM
warm drinks and rum

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.
patrón xo cafe, tabago chocolate, agave syrup, cream.

gul chartreuse, bourbon, skogshonung, riven muskot, grädde.
yellow chatreuse, bourbon, honey, nutmeg, cream.

jameson caskmate, farinsocker, grädde.
jameson caskmate, brown sugar, cream.

amaretto, frangelico, rostade pistagenötter, grädde.
amaretto, frangelico, roasted pistachios, cream.

earl grey, äppelstarkvin, amaretto, vanilj, grädde.
earl grey tea, appel wine, amaretto, vanilla, cream.

8 år på bourbonfat. Karamelliserat socker, torkade fikon, aprikoser,
kanel och en fin nötig ton.
8 years on bourbon barrel. Caramelized sugar, dried figs, apricots, cinnamon and a fine nut.

12 år små fat av vitek. Torkade frukter, en aning kanel tillsammans
med en härlig kakaoton.
12 years on small barrels of white oak. Dried fruits, cinnamon along with a delicious cocoa.

12 år på bourbonfat & 1 år på Spanska Sherryfat. Muscovadosocker,
torkad frukt, mörk choklad, arrak.
12 years in bourbon casks & 1 year of Spanish Sherry barrels. muscovado sugar,
dried fruit, dark chocolate, arrak.

12 år på amerikanska ekfat och 2 år på begagnade PX-fat. Tydliga inslag
av gräddkola, torkad frukt och vanilj.
12 years on American oak barrels and 2 years on used PX barrels.
Clear elements of caramel, dried fruit and vanilla.

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.

