
Michele Chiarlo Rovereto Gavi di Gavi                       
Gavi, Piemonte  (2013) 100 % Cortese. 

Gjord av Cortese druva som växer nära Gavi by. Den har en fin  
och fruktig doft med inslag av plommon, äpplen och en antydan  
av grapefrukt. Rund, fyllig smak.

615:-/flaska

WHITE WINE from USA på glas
125 Lenox Marcus Samuelsson Sauvignon Blanc 

Kalifornien, Lodi (2013) 100 % Sauvignon Blanc

Utseende: Klar ljusgul färg Doft: Stor aromatisk doft med inslag av gua-
va, gräs, citrongräs och passionsfrukt Smak: Smaken är aromatisk och 
tydlig med toner av nässlor, passionsfrukt och guava. Vinet är fruktigt 
och välbalanserat med fin frisk syra.

95:-/glas 390:-/flaska

Château Ste Michelle Chardonnay

Washington, Columbia Valley (2013) 100 % Chardonnay.

Torr, fruktig med fatkaraktär & inslag av gula äpplen. 
Passar till skaldjur, kyckling & fisk.

110:-/glas 410:-/flaska

Château Ste Michelle Riesling         
Washington, Columbia Valley (2013) 100 % Riesling

Halvtorr, fräsch med smak av persika & mandarin 
Passar som aperitif, till fisk, milda ostar & färsk frukt 
Rekommenderas till Tonfisktaco och pilgrimsmussla 

115:-/glas 450:-/flaska                

WHITE WINE from USA på flaska
Cypress Hill Chardonnay

Kalifornien, Santa Barbara County (2013) 100 % Chardonnay

Fruktig smak med inslag av äpple, citrus & tropisk frukt 
Passar till fågel, vegetariskt & ost

410:-/flaska

J. Lohr Riverstone Chardonnay

Kalifornien, Napa Valley (2013) 74% Sauvignon Blanc,  
20 % Sauvignon Musque, 6 % Semillon.

Frisk & smakrik med inslag av nektarin, äpple & honung. 
Passar till smakrika fågel- & skaldjursrätter. 

510:-/flaska

Black Stallion Chardonnay  

Kalifornien, Napa Valley (2016) 

Mycket fruktig smak med fatkaraktär, inslag av gula äpplen, smör, per-
sika, rostade nötter, nougat och vanilj.  

695:-/flaska

VINO BIANCO d’Italia på glas
Umani Ronchi Casal di Serra 

Marche (2014) 100 % Verdicchio.

Fyllig, rund syra & karaktär av mogen frukt & nötter 
Passar till rätter av stekt fisk eller antipasti. 

100:-/glas 395:-/flaska

Collevite Verdicchio

Marche (2014) 100 % Verdicchio

Ett trevligt vin med äpplig fruktsöt doft, kryddig nötig  
smak och bra bittersyrlig eftersmak.                         

105:-/glas 400 :-/flaska

Antinori San Giovanni Della Sala 

Orvieto, Umbrien (2016). 

Doften är elegant med en touch av ljusa blommor och mogna frukter 
som päron och bananer. Smaken är fyllig, välbalanserad och med en 
lång eftersmak. Rekommenderas till Carpaccio.

115:-/glas 450:-/flaska  

            

Santa Christina 

Della Venezie DOC (2018) 100%  Pino Grigio 

Medelfylligt vin med en välbalanserad fruktighet och syra och god 
fräschör. Toner av citrus, ananas och grönt äpple.

Rekommenderas till Tonfisktaco och Pilgrimsmussla

115:-/glas 450:-/flaska      

VINO BIANCO d’Italia på flaska
Masi Soave Levarie                 

Valpolicella (2017) Garganega, Trebbiano di Soave.

Karaktär: Ljust och lätt med frisk syra och god frukt som kan dra lite 
mot päron- eller persikoskal. 

390:-/flaska

Zensa Fiano EKO

Apulien (2015) 100% Fiano

Smakrik med inslag av citrus & mogen tropisk frukt 
Passar till grillad fisk, pastarätter & sallad

390:-/flaska

Barone Ricasoli Brolio Bianco 

Toscana (2014) 75 % Sauvignon Blanc, 20 % Chardonnay,  
5 % Malvasia.

Torrt med välbalanserad syra med inslag av mineraler. 
Passar till stekta & grillade fiskrätter samt till kalv.

410:-/flaska

Villa Antinori (Bianco)          

Tuscany (2017) 18 % Pinot Bianco, 17 % Pinot Grigio, 15 % Riesling, 
25 % Trebbiano Giallo, 25 % Malvasia.

Ung, elegant, fruktig doft med toner av friska äpplen, citroner och 
grape frukt. Fruktig balanserad smak med smakrikedom och med en 
frisk, saftig finish.

460 :-/flaska

PROSECCO
Cartemisia EKO

Italien, Veneto.

Mycket torr, frisk smak med inslag av gröna äpplen och mogna päron. 
Passar som aperitif & till rätter med fisk och skaldjur.

85:-/glas 395:-/flaska

CAVA 
Cava Aretey Brut

Spanien, Empordà-Costa Brava (NV).  
33 % Macabeo, 33 % Parellada, 34 % Xarel-lo.

Mycket frisk med toner av gröngula äpplen och citrus. 
Passar till fisk, skaldjur, aperitif eller lättare kycklingrätter.

400:-/flaska (750ml)

CHAMPAGNE 
Pol Roger Brut Réserve

Frankrike, Champagne (NV) Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay.

Diskret, brödig doft med inslag av grönt äpple, citrus och choklad. Torr, 
frisk, harmonisk smak med inslag av grönt äpple, citrus, choklad och 
rostade nötter.   

470:-/flaska (375ml)  1 110:-/flaska (750ml)

ROSÉ 
Viña Maipo Vitral 

Chile, Valle Central, Maule (2017) % Syrah.

Mycket frisk smak med inslag av hallon, jordgubbar, färska örter  
och röda vinbär. Torr, fräsch, bärig doft och fruktig smak av röda  
bär. Passar perfekt som aperitif, till sallader, plockmat och till milda 
kycklingrätter.

360:-/flaska

ÖVRIGT VIN
Donelli Lambrusco Reggiano

Italien, Emilia-Romagna (NV) 100 % Lambrusco.

Söt, bärig smak med inslag av blåbär & körsbär. 
Passar som aperitif & till desserter med bär.

115:-/5cl glas 250:-/flaska

Vintry’s Red Port            
Arcus, Portugal. 100 % Port.                
Röd ruby-port, medelfyllig, eldig smak med inslag av torkad  
frukt och nötter.

55:-/ 8cl glas 365:-/flaska

Dry Sack (Sherry)

Spanien, Palomino, Pedro Ximénez.   

Ljus bärnstensfärg. Nötig, varmt druvig doft med inslag av pomerans, 
nougat, torkade fikon och örter. Halvtorr, fyllig med välbalanserade 
syror och lång fin eftersmak.

60:-/ 8cl glas 370:-/flaska

Graham’s Late bottled vintage

Spanien, Port.

Vital och generös doft med björnbär, plommon och blåbär och en 
aromatisk kryddighet som drar mot eukalyptus och lavendel. Smaken 
är komplex, mycket söt med polerade tanniner, frisk syra och en lång 
elegant eftersmak.

80:-/ 8cl glas 535:-/flaska

APERITIF 4 cl/105:- 
Boulevardier 
Burbon, Campari, sweet Vermouth. 

Negroni  
Gin, Campari, Martini rosso.

Contessa  
Aperol, dry vermouth, gin.

DRINKAR 4 cl/119:-
Geting  
Vodka, Bananlikör, Ginger Ale.

Gatsby  
Southern Comfort, Limejuice, Ginger Ale. 

Limoncello sour 
Limoncello, citron, socker, äggvita.

Scofflaw 
Burbon, torr Vermouth, citron, grenadine, äggvita.

Harvey Wallbanger 
Vodka, Apelsinjuice, Galliano.

Milkshake Dream 
Mjölk, grädde, vodka, sirap.    
Smak av jordgubb, vanilj, hallon eller banan.

VIRGINS 65kr
Fresh off the Cart 
Apple Cart cider (alk 0,0 %), cassis, citrussoda.

Milkshake dream 
Mjölk, grädde, sirap 
Smak av jordgubb, vanilj, hallon eller banan.



VINO ROSSO d’Italia på glas
Chianti del Barone Ricasoli

Toscana (2014) 100 % Sangiovese.

Frisk, fruktig & stram med inslag av körsbär & rosor. 
Passar till smakrika pastarätter. 
Rekommenderas till Örtgnocci.

100:-/glas 395:-/flaska

Zensa Primitivo EKO

Apulien (2013) 100 % Primitivo.

Fylligt & kryddig med inslag av körsbär, torkad frukt & fat. 
Passar till grillat kött, grytor & rejäla pastarätter.        
Rekommenderas till Club Steak och Oxfilé.

100:-/glas 395:-/flaska       

Villa di Antenè Valpolicella Ripasso

Veneto (2013) Corvina, Corvinone, Rondinella.

Medelfylligt, kryddigt med inslag av örter & choklad. 
Passar till smakrika rätter av lamm- eller nötkött.           
Rekommenderas till Entrecôte.

115:-/glas 450:-/flaska                 

VINO ROSSO d’Italia på flaska
Montepulciano d’Abruzzo EKO

Abruzzo (2013) 100 % Montepulciano.

Fruktig och kryddig med smak av choklad, fat & körsbär 
Passar till smakrika nöt- & lammrätter.

390 :-/flaska

Michele Chiarlo Le Orme Barbera d’Asti

Piemonte (2012) 100 % Barbera.

Fruktig smak med toner av plommon & mjuka taninner 
Passar till charkuterier, ostar samt fyllig pasta med kött.

390:-/flaska

Masi Bell’Ovile EKO

Toscana (2014) 80 % Sangiovese, 15 % Canaiolo, 5 % Ciliegolo.

Fruktig smak med ton av plommon & söta kryddor. 
Passar till grillat lamm & kryddigt kött.

415 :-/flaska

Mompertone Monferrato

Prunotto (2014).

Fruktig, nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av mörka körsbär, 
björnbär, färska örter, skogshallon och lakrits.

465:-/flaska

Brolio Ricasoli Chianti Classico 

Toscana(2016) 80 % Sangiovese, 15 % Merlot, 5% Cabernet  
Sauvignon.

Stor, tät, intensiv doft med inslag av chokladdoppade mörka körsbär, 
kaffe, örter och liten ton av mineral. Smakrikt, komplext, balanserat 
och friskt vin med mycket mörk frukt, fat, ceder, körsbär och kaffe.

470:-/flaska

Villa Antinori

Toscana (2013) 60 % Sangiovese, 20 % Cabernet Sauvignon 15 % 
Merlot, 5 % Syrah.

Nyanserad, kryddig med inslag av fat & torkade körsbär.

495:-/flaska 

Occhetti Prunotto Nebbiolo d’Alba

Piemonte (2013) 100 % Nebbiolo. 
Nyanserad, kryddig smak med toner av lakrits. 
Passar till smakrika rätter med fågel. 

570:-/flaska

Péppoli Chianti

Antinori (2012) Sangiovese, Syrah, Merlot.

Ungdomlig doft med körsbär, jordgubbar, viol och vanilj i fin fruktig 
harmoni. Fruktig och frisk smak med mjuka avrundade tanniner,  
komplexitet och en kvardröjande eftersmak.

680:-/flaska

Villa di Mattarana Amarone della Valpolicella

Veneto, Valpolicella (2011) Corvina Veronese, Corvinone, Rondinell.

Fylligt, kryddigt vin med inslag av plommon & fat. 
Passar till smakrika rätter av nöt- eller viltkött.

700:-/flaska

Marchesi Antinori 

Antinori (2014) Chianti Classico.

Förfinad doft av röda bär, mogna körsbär, örter, kaffe och laktrits. 
Mycket stor, intensivt frisk och fruktig smak avrundade tanniner, stort 
mellanregister och långt, fruktigt och friskt slut.

700:-/flaska

RED WINE from USA på glas
125 Lenox Marcus Samuelsson Red

Kalifornien, Lodi (2013) Blend av Merlot, Cabernet sauvignon &  
Zinfandel.

Utseende: Mörkt granatröd färg med ljust blåröda kanter och svart kär-
na. Doft: Stor kryddig doft med inslag av plommon, moreller, cassis och 
lakrits. Smak: Stor smak med frisk frukt, närvarande men avrundade 
tanniner, och en frisk eftersmak.

95:-/glas 390:-/flaska

Cline Zinfandel

Kalifornien, Lodi (2014) 100 % Zinfandel.

Fyllig smak med inslag av syltiga, mörka bär & vanilj. 
Passar till vegetariska rätter samt fläsk- & lammkött. 
Rekommenderas till Linguini vongole.

100:-/glas 395:-/flaska 

Gnarly Head Petite Sirah

Kalifornien, Lodi (2013) 100 % Petite Sirah.

Fruktig smak med inslag av fat & björnbärskompott. 
Passar till grillade rätter av lamm- & nötkött. 
Rekommenderas till Rödbetsrisotto.       

105:-/glas 399:-/flaska                

Columbia Crest Two Vines Shiraz

Washington, Columbia Valley (2012) 100 % Shiraz, Grenache,  
Viognier.

Fyllig med mogen kryddig frukt & toner av choklad. 
Passar till kraftiga kötträtter.       

115:-/glas  450:-/flaska                

Cypress Vineyards Merlot

Kalifornien, Central Coast (2013) 79 % Merlot, 7 % Cabernet Sau-
vignon, 3 % Petite Verdot, 3 % Petite Sirah, 3 % Syrah 5 % Malbec & 
övriga druvor.

Mjuk & smakrik med smak av mörk frukt & vanilj. 
Passar till grillat lamm-, nöt-  och viltkött.

120:-/glas 470:-/flaska                   

Columbia Crest Cabernet Sauvignon

Washington, Columbia Valley (2013) 90 % Cabernet Sauvignon,  
5 % Cabernet franc, 3 % Syrah, 2 % Merlot.

Smakrikt, balanserat med inslag av vanilj & kaffe. 
Passar till kraftiga kötträtter.        

130:-/glas 480:-/flaska                

Irony Pinot Noir

Kalifornien, Sonoma (2013) 96 % Pinot Noir, 4 % petite sirah.

Kryddig, nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av jordgubbar,  
mynta, choklad, peppar, hallon och vanilj. 
Rekommenderas till Carpaccio och Örtgnocci.      

130:-/glas 500:-/flaska                       

RED WINE from USA på flaska
The Big Top Zinfandel

Kalifornien, Lodi (2012) 100 % Zinfandel.

Rund med toner av svartpeppar, mörka plommon. 
Passar till hamburgare eller mustiga grytor.

390:-/flaska

Columbia Crest Merlot

Washington, Columbia Valley (2012) 94 % Merlot, 3% Cabernet  
Sauvignon, 1 % Cabernet Franc.

Mogen, fruktig smak med lena tanniner. 
Passar till smakrika rätter av nötkött. 
Rekommenderas till Pappardelle.

480:-/flaska    

Nobel Vines Cabernet Sauvignon                      

Kalifornien, Lodi (2014) 100 % Cabernet Sauvignon.

Doften är stor, mycket fruktig doft av mörka körsbär, svarta vinbär, 
örter och rostat kaffe. Smaken är balanserad tanninstruktur, fruktig 
med toner mogna körsbär och björnbär samt inslag av rostade fat och 
svartpeppar.

550:-/flaska       

Frogs Leap Zinfandel

Kalifornien, Napa Valley (20) 100 % Zinfandel.

Aromer av lakrits, krydda, mörk fruktighet, liten sötaktig karaktär och 
bra balans av fatkaraktär. Smak av lakrits, bra strävhet, fin syra och ett 
litet mineral karaktär, bra balans och en rejäl längd där vinbärs- och 
björnbärstoner samt strävhet dominerar.

685:-/flaska 

Black Stallion Cabernet Sauvignon

Kalifornien, Napa Valley (2013) 100 % Cabernet Sauvignon.

Toner av mörka körsbär, kaffe & kola.  
Passar till grillade, kryddiga stekar av nöt & lamm.

700:-/flaska 


