
Mousserande & Champagne

Duc de Foix Cava Brut  glas 59 kr 1/1 279 kr
Covides, Penedes, Spanien
Doften är medelstor och frisk med inslag av gröna äpplen. Smaken är 
torr, frisk och balanserad med inslag av äpplen och citrus

Duc de Foix Cava Rosé  glas 59 kr 1/1 279 kr
Covides, Penedes, Spanien
Doften är stor och frisk med inslag av svarta vinbär och röda äpplen. 
Smaken är mjuk och lätt med inslag av smultron, vinbär och hallon. 

Moët & Chandon     750 kr
Moët & Chandon, Champagne, Frankrike

Tattinger     750 kr
Tattinger, Champagne, Frankrike

Armand de Brignac         3400 kr
Champagne, Frankrike

Vita Viner

HUSETS VIN
J. Moreau Fils Petit Chablis   Glas 92 kr 1/1 359 kr
J.Moreau & Fils, Chablis, Frankrike
Doften är öppen, frisk och fruktig med inslag av citrus. 
Smaken är torr och frisk med inslag av citrus och mineraler. 

Santa Rita 120 Chardonnay   279 kr
Viña Santa Rita, Maule Valley, Chile
Doften är stor och fruktig med inslag av citrus och smör. 

Smaken är torr, frisk och fruktig med inslag av citrus och gröna frukter. 

Santiago Ruiz Albarino    399 kr
Santiago Ruiz, D.O Rias Baixas, Spanien
Doften är aromatisk med massor av blommor och citrus. 
Smaken är frisk och balanserad med mineraltoner, inslag av gröna äpplen, 
lime och citron. 

DC Premium Sauvignon Blanc   399 kr
Darling Cellars, W.O Darling, Sydafrika
Doften är fruktig med inslag av citrus, passionsfrukt och gröna fikon. 

Smaken torr, frisk och fruktig med inslag av krusbär, citrus och mineral.

Rosévin

J. Moreau & Fils Rosé    259 kr
J. Moreau & Fils, södra Frankrike, Frankrike
Doften är frisk och fräsch av jordgubbe. 
Smaken är lätt, torr och fräsch med fin ren fruktighet.

BORDSVIN
rött & vitt      glas 75 kr     1/1 259 kr

Fler vinförslag - se stora vinmenyn

Röda Viner

HUSETS VIN
Marques de Griñon Caliza glas 92 kr 1/1 359 kr
Pagos de Familia Marques de Griñon, Dominio de Valdepusa, Spanien
Doften är stor och fruktig med inslag av hallon, mogna mörka körsbär 
och kanel.
Smaken är mycket fyllig, frisk med inslag av körsbär, plommon och viss 
mineralitet.

LAN Reserva     369 kr
Bodegas LAN, Rioja, Spanien
Doften är kraftfull, aningen kryddig med inslag av fat, plommon och 
örter.
Smaken är medelfyllig med fatkaraktär samt inslag av plommon, vanilj och 
kryddor. 

Doña Paula Estate Pinot Noir   399 kr
Viña Doña Paula, Mendoza, Argentina
Doften är stor och komplex med inslag av hallon, mineral, blyerts och 
rostade fat.
Smaken är fruktig, frisk och balanserad med toner av hallon, röda bär, 
mineral och rostade fat.

Côtes-du-Rhône Rouge          349 kr
Pic & Chapoutier, Côtes-du-Rhône, Frankrike
Doft av moreller, lakrits och svartpeppar. 
Smaken är fruktdriven med inslag av moreller, plommon, lakrits och 
silkiga tanniner. 

Sartori Valpolicella Ripasso DOC  359 kr
Sartori, Valpolicella, Italien
Doften är kryddig med inslag av viol, körsbär och torkad frukt. 
Smaken är fyllig och mjuk med inslag av mörka körsbär, lakrits och 
torkad frukt. 

Marques de Griñon Syrah   599 kr
Pagos de Familia Marques de Griñon, Dominio de Valdepusa, Spanien
Doften är stor, komplex med inslag av röda bär, vitpeppar och fat.
Smaken är fyllig med inslag av jordgubbar, vitpeppar, violer och fat.

Marques de Griñon Emeritvs         900 kr
Pagos de Familia Marques de Griñon, Dominio de Valdepusa, Spanien
Doften är extremt intensiv, elegant och med komplexa aromer.
Smaken är kraftfull i munnen, med en utmärkt garvsyra struktur och en 
bred, mjuk, kraftig smak av mogna frukter och vilda bär. Solid och 
kvardröjande finish.

Marques de Griñon Petit Verdot  599 kr
Pagos de Familia Marques de Griñon, Dominio de Valdepusa, Spanien
Doften är komplex och blommig med inslag av mogen frukt, lakrits och 
peppar. 
Smaken är kryddig och välbalanserad med inslag av svarta vinbär och 
körsbär. 

Marques de Griñon Cabernet Sauvignon 625 kr
Pagos de Familia Marques de Griñon, Dominio de Valdepusa, Spanien
Doften är intensivt kryddig med inslag av vilda bär, kanel, tobak och 
choklad. 
Smaken är otroligt fyllig med inslag av frukt. Lång behaglig eftersmak. 

Hacienda monasterio Reserva         900 kr
Hacienda Monasterio, Ribera del Duero, Spanien
Ett komplext vin med doft av björnbär, svartpeppar, mineral, körsbär och 
choklad. 
Smak av mineral, lakrits, körsbär och choklad med en lång eftersmak. 

Bruno Rocca Barbera d’Alba DOC        650 kr
Bruno Rocca, Piemonte, Italien
Doft av röd mogen frukt som plommon, björnbär och körsbär med toner 
av hasselnöt, rosépeppar och rostade mandlar.
Ett välbalanserat vin med mycket smak. 

Vinlistan


