






 

 

 

 

CHAMPAGNE 
Collet Extra Brut:…………………………….………………….149:-/685:- 

(fördrink, sällskapsdryck, räkor, Lax, kyckling)             
Mycket frisk och torr med inslag av röda äpplen, blodapelsin, 
nötter och även inslag av en viss brödighet och honung. Lång 
eftersmak 
 

Alfred Gratien :………………………….………………………140:-/670:- 

(fördrink, sällskapsdryck,)                                                       

Citrus med inslag av vita blommor och smör 
                           

  

CAVA 
Cava Ramiro Brut Nature:………………………………… 89:-/329:- 

( Fördrink, sällskapsdryck, räkor)                             
Druvsammansättningen är 50% macabeo och resterande 50% 
chardonnay. Tonerna går åt mogna äpplen, persika, citrus och 
blommor. Syran är frisk och förförisk och avslutningen har en 
fin mineralitet, lättare jästtoner och avslutningen har en viss 
brödighet. 

  
VITT VIN 

Les Oliviers:………………………………………………………… 79:-/319:- 

(sällskapsdryck,räksallad, lax)  

Savignon Blanc Ungdomlig, aromatisk och druvtypisk doft.  

Smak av krusbär, citrus och passionsfrukt. Friskt och krispigt. 

  

Corvers Kauter T50:………………………………………..… 109:-/439:- 
(Räksallad, lax, Kyckling, stark mat)  

  

Riesling, Tydliga toner av citrus, gröna äpplen och mineralitet. 

  
La Vieille Ferme:………………………………………………… 99:-/429:-  

(sällskapsdryck, räkor, lax)   

Torrt med hög frisk syra och mändger av citrus och tropisk 
frukt. 
  

  

  RÖTT VIN 
La Oliviers Grenache:……………………………………….. 79:-/319:-  
(Sällskapsdryck, kyckling, kött)                       

Grenache 60% Syrah 40% Ung och elegant, syrliga körsbär och 

örter.  

 La Garrigue Grenache Syrah:…………………………… 99:-/439:- 

(Sällskapsdryck,kyckling, kött)                       

Fruktigt och tillgängligt rött vin, med toner av örter såsom 
lavendel och rosmarin. Fyllig smak av björnbär, kryddor och 
lakrits, och en liten ton av viol. 
 

  

 
  

  

CAVA-DRINKAR 
Sunrise:………………..….………………………………………………….119:-  

(Bubbel, Apelsin, Äpple, Ingefära) 

Pretty Woman:…………….……………………..……..……………….119:- 

(Bubbel, Apelsin, Jordgubbar, Ingefära) 

PassionIsland:………….….…………………………..………………….119:- 

(Bubbel, Apelsin, Mango, Passionsfrukt) 

GT (Green Tornado):…….………………..…………..………………119:- 

(Bubbel, Äpple, Ingefära, Lime, Mynta) 

Mimosa:………………………………………………………………………99:- 

(Bubbel, Färskpressad Apelsin) 

Aperol Spritz:……………………………………………………………..129:- 

(Bubbel, Aperol, Apelsin) 

Kiwilicious:…………………………………………………………………129:- 

(Bubbel, Kiwi, Lime, Sprite ) 
  

   

  

 ROSÈVIN 
Coeur de Cardeline Rosé:…………………………………99:-/396:- 
 Torr, örtig och bärig smak med inslag av smultron, röda 
vinbär och blodgrapefrukt. Servera gärna till rätter av fisk 
eller fågel och till sallader. 
 

 

  

 ÖL 
Carlsberg Hof:………………………………………………….........59:-  

(mellanöl)               

Citrus, ljust bröd och honung 

  
Sigtuna Ale:……………………………………………………………69:- 
Fruktig smak av inslag grapefrukt, aprikos, ljus sirap och 

tallbarr 

  

Nils Oscar Lager (50 cl):………………………………….………79:- 
Maltigt med inslag av honung, knäck, örter och ljust bröd 

 

Bernard Amber Lager (50 cl):…………………………………89:- 
Halvsöta aromer av malt med inslag av choklad och karamell i 
kombination med en torr, örtig humleton. Medelfyllig och 
mjuk i munnen, perfekt balanserad av en tydlig humlebeska. 
 
 

Jever (33cl):…………………………………………………………69:- 
Jever är känd som ”ölvärldens Bordeaux” och är en smakrik 
pilsner med markerad beska. Jever står i en klass för sig när 
det kommer kvalitet och brygghantverk. Ölet har en ren, 
rostad och brödig doft. Hög halt av humle ger en hög beska 
och en medelfyllig, ren och frisk smak. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  


