
Höstmeny 

 

Förrätter        Allergiinfo 

Vitlöksbröd med tzatziki (lakto ovo veg)   50 kr           ML,G 

 

Friterade Vannameiräkor med aioli och sweet chili   95 kr  G,Ä,Sk 

 

Bresaola med syltade kantareller och västerbottencremé  95 kr  ML  

 

Varmrätter 

Dalgatan 118´s hemgjorda burgare på 100% nötkött 

Serveras med bröd, dressing, sallad, tomat, rödlök, ost och bacon 

Pommes Frites, Coleslaw och saltgurka   185 kr              ML,G,Ä,S 

 

Halloumiburgare med picklad rödlök  (lakto ovo veg) 185 kr       ML,G,Ä,S 

Serveras med bröd, dressing, sallad, lök och tomat      

Pommes Frites, Coleslaw och saltgurka  

 

 

Tryffelburgare med picklad rödlök  185 kr  ML,G,Ä,S 

Serveras med bröd, tryffelmajo, sallad, tomat, rödlök, ost och bacon 

Pommes Frites, Coleslaw och saltgurka  

 

Vitlök- och chiliburgare med srirachamajo  185 kr  ML,G,Ä,S 

Serveras med bröd, dressing, sallad, tomat, rödlök, ost och bacon 

Pommes Frites, Coleslaw och saltgurka      

 

Krämig pasta med kantareller och tryffel (veg) 195 kr  ML,Ä;G 

 

Kyckling souvlaki (spett) med tzatziki, 

krispiga grönsaker och pommes frites  195 kr       ML 

   

Husets Black and White med pommes frites  295 kr  Ä 

Fläskfile, oxfile, beasås och rödvinsås och krispiga grönsaker 

 

Hjortfilé med timjansglaserade rotfrukter  295 kr   

Serveras med portvinsås och krispiga grönsaker 

 

Oxfilé med Jack Danielssås   325 kr  ML 

Rostad vitlökscremé, sötpotatispommes och grönsaker  

 

Plankstekar:  

Oxfilé  325 kr  

Fläskfilé  245 kr 

Laxfilé  245 kr                 ML,Ä,(Fi) 

Hjortfilé 295 kr 

Gratinerad med mos, baconlindad sparris, tomat och bearnaisesås 

  

 

 

Desserter (EJ TAKE AWAY) 

Vaniljglass med blåbärskompott och digestivecrunch    75 kr ML,Ä,G 

 

Friterade chevrebollar med apelsinkompott     95 kr ML,Ä,G 

 

Panna Cotta med amaretto samt rostad mandel    95 kr ML 

 

 



Barnalternativ 

Alla rätter 50% rabatt. 

 

Glass med chokladsås eller kolasås     40 kr ML,Ä 

 

 

 

Om inget annat önskas serveras alla våra kötträtter inkl. hamburgarna 

MEDIUMSTEKTA 

 

Allt vårt kött kommer från Siljans Chark  

Kycklingen vi använder är Svensk 

Fisken i vår matlagning är KRAV och MSC certifierad 

Äggen är från Svenska frigående höns utomhus 

 

 

Allergiinformation. 

Vi hanterar all sorts livsmedel i vårt kök.  

Vi kan inte garantera att det inte finns spår av allergener. 

Om ni är osäkra fråga personalen om hjälp. 

 

Förkortningar: 

ML = Mjölk, laktos 

G = Gluten 

Ä= Ägg 

SK = Skaldjur 

KR = Kräftdjur 

S = Senap 

SE = Sesamfrön 

F = Fisk 

 

 

 

 

PÅ TAKE AWAY GER VI 15% Rabatt på hela menyn. 

Desserter kan tyvärr inte tas take away. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Våra drycker 

 

Coca Cola 

Coca Cola zero 

Fanta 

Sprite    33 cl   30 kr 

 

Loka naturell 

Loka citron    33 cl   30 kr 

 

Grängesberg lättöl EKO  33 cl   30 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 2.1 % Typ: Ljus Lager 
Doft: Tydliga maltaromer med en ton av brödighet. Underjäst ljus lageröl 
 

Briska fläder ALKOHOLFRI  33 cl   40 kr 

 

Melleruds ALKOHOLFRI pilsner EKO 33 cl   45 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 0.5 % Typ: Ljus Lager 
Doft: Finstämd maltighet och toner av humle-aromatisk blommighet. 
 

Heineken ALKOHOLFRI  33 cl   45 kr 

Land: Nederländerna Alkoholhalt: 0 % Typ: Ljus Lager 
Doft: Lättare maltaromatisk doft med tydlig fruktighet. 
 

A ship full of IPA ALKOHOLFRI  33 cl   45 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 0 % Typ: IPA 
Doft: Kraftig humlearomatisk med inslag av grape, melon och citrus 
 

Rött vin, ALKOHOLFRITT  17,5 cl   50 kr 

Vitt vin, ALKOHOLFRITT  17,5 cl   50 kr 

 

Apelsinjuice      30 kr 

 

Äppeljuice       30 kr 

 

Mjölk EKO, glas      20 kr 

 

 

Kaffe 

 

Kaffe/ The  25 kr  Latte Macchiato  45 kr 

 

Espesso  30 kr  Flat white   40 kr 

 

Cappucino  40 kr  Americano   35 kr 

 

Ristretto  30 kr   

 

 

 

 



 

Fatöl 

A ship full of IPA   0,4 cl   70 kr 

 

Grängesberg Pilsner   0,4 cl   65 kr 

 

 

Starköl på flaska 

 

Mariestads    50 cl   75 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 5.3 % Typ: Ljus Lager 
Det karaktärsfulla, bärnstensfärgade ölet har uppskattats av stora personligheter i alla tider. Ölets 
unika smak kommer från en aningen bränd malt samt tyska humlesorterna Perle och Spalter Select. 
Resultatet är ett mustigt, maltigt, brödigt öl som belönar alla som avnjuter det. 
 

Norrlands Guld   50 cl   75 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 5.3 % Typ: Ljus Lager 
Det här är legendaren – ölet som tog Spendrups där de är idag. Älskad av svenska folket för att den är 
sig själv – inget trams. En rakryggad klassiker. 
 

Brekeriet Sour & Salt EKO  33 cl   85 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 4,6 % Typ: Gose 
Doft: Fruktig doft med inslag av koriander och citron. 
Brekeriet är ett skånskt bryggeri. Bryggeriet startade i Staffanstorp 2012 men är sedan 2016 beläget i 
Landskrona. Fokus ligger på jäsningsprocessen och Brekeriet är en av få bryggerier i Skandinavien 
som uteslutande använder vildjäst och bakteriekulturer i sina öl. 
Smak: Syrlig och fruktig med en sälta och inslag av koriander och citron. 
 
Brekeriet Pink passion Glutenfri  33 cl   90 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 4.7 % Typ: Berliner Weisse 
Doft: Något blommig doft med inslag av rabarber, passionsfrukt och röda vinbär 
Smak: En fruktig Berliner Weisse med smak av passionsfrukt och hibiscus. 
Brekeriet är ett skånskt bryggeri. Bryggeriet startade i Staffanstorp 2012 men är sedan 2016 beläget i 
Landskrona. Fokus ligger på jäsningsprocessen och Brekeriet är en av få bryggerier i Skandinavien 
som uteslutande använder vildjäst och bakteriekulturer i sina öl. 
 

 

Melleruds utmärkta pilsner EKO  33 cl   60 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 4.5 % Typ: Ljus Lager 
Doft: Maltig med inslag av humlearomatisk blommighet. 
Melleruds Utmärkta pilsner är en modern rejäl svensk lager som förbinder tradition med ett genuint 
hantverkskunnande. Maltmixen är väl avvägd mellan Pilsner- och Münchenermalt vilket ger en 
fyllighet och kropp i ölet. Den sena humlegivan med tjeckisk aromhumle bildar en lätt 
humleblommighet. 
 

Paulaner hefe weissbier  50 cl   79 kr 

Land: Tyskland Alkoholhalt: 5.5 % Typ: Ofiltrerat Veteöl 
Paulaner Hefe-Weissbier är ett gyllengult, ofiltrerat och överjäst veteöl. Bryggs enligt tyska 
renhetslagarna från 1516. Paulaner Hefe-Weissbier är marknadsledande Weissbier i Tyskland. 
 

 

 



 

 

 

Höganäs miss Behave IPA  33 cl   79 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 6 % Typ: IPA 
Doft: Tydlig humlearomatisk doft av passionsfrukt, grapefrukt och citrus. 
 

Krusovice imperial   33 cl   65 kr 

Land: Tjeckien Alkoholhalt: 5 % Typ: Ljus Lager 
En prisvinnande, tillgänglig och uppfriskande pilsner på böhmisk malt, tjeckisk Saazhumle och lokalt 
källvatten. Detta skapar en smakfull beska med en krispig eftersmak. 
 

 

Cirrus the cloudy lager EKO  33 cl   60 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 5.1 % Typ: Ofiltrerad Ljus Lager 
Doft: En kraftig och frisk humleblommig doft med tydliga inslag av citrus och grapefrukt. 
Cirrus The Cloudy Lager är en ofiltrerad torrhumlad lager, som ger en len känsla med en behaglig 
bitterhet. Med ekologisk malt och humle, såsom Palisade, Cascade och Hallertau Tradition, får 
brygden en aromatisk ton av fruktig citrus och grapefrukt. Detta toppas av med en härlig skumkrona 
som är vit och fluffig likt molnen på himlen. 
 

 

Höganäs APA    33 cl   79 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 5.6 % Typ: Pale Ale 
Doft: Doft av mango, persika, örter och citrus. 
En bärnstensfärgad, frisk, välbalanserad Amerikansk Pale Ale med genuin humle och maltarom och 
lagom brödighet. 
 

  

 

Newcastle brown ale   33 cl   69 kr 

Land: Storbritannien Alkoholhalt: 4.7 % Typ: Ale 
Newcastle Brown Ale är en autentisk engelsk ale med en unik och fyllig smak men ändå lätt att dricka, 
vilket man gjort sedan 1927. 
 

Wisby pils    33 cl   60 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 5 % Typ: Pils 
Man brukar säga att pilsen är bryggmästarens stolthet och Wisby Pils är inget undantag. En pils med 
de klassiska inslagen av en riklig humlekaraktär som istället för att vara besk är mer markerad och 
balanserad. Serveras med en tydlig skumkrona 

 

 

Heineken    33 cl   60 kr 

Land: Nederländerna Alkoholhalt: 5 % Typ: Ljus Lager 
År 1873 skapades detta öl som skulle komma att bli världens största och mest framgångsrika 
internationella ölvarumärke. Än idag bryggs Heineken enligt samma oförändrade recept. 
 

 

Wisby Stout   33 cl   65 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 5 % Typ: Stout 
Wisby Stout är en kolsvart bryggd som är något torrare och dessutom lite hårdare rostad än en 
klassisk stout. Den har en örtig humledoft och toner av kaffe med ett lite rökigt inslag.  
 
 



 

 

Duvel    33 cl   79 kr 

Land: Belgien Alkoholhalt: 8.5 % Typ: Ljus Ale 
Bryggeriet Duvel Moortgat är Belgiens största oberoende bryggeri och är väl känt för finsmakare 
världen över. Duvel är deras mest kända varumärke och exporteras till över 40 länder. Duvel, som 
betyder ”Djävul” i Belgien är ett karakteristiskt Belgiskt specialöl. 
 

 
 
Daura Damm GLUTENFRI lager  33 cl   65 kr 

Land: Spanien Alkoholhalt: 5.4 % Typ: Ljus Lager 
Doft: Maltig doft med inslag av knäckebröd, honung och citrus. 
År 2006, i ett samarbete mellan Damms bryggmästare och Spanska Nationella Forskningsrådet (CSIC) 
skapades Daura. Den första glutenfria ölen bryggd på kornmalt. Sedan dess har Daura erhållit 
mängder av utmärkelser och priser runt om i världen. Under tillverkningsfasen bryts kedjan av gluten 
genom en process av enzymatisk hydrolys och proteinutfällning, vilket ger en slutprodukt som är 
lämplig för glutenintoleranta. 
 

Blue Moon    33 cl   69 kr 

Land: USA Alkoholhalt: 5,4% Typ: Veteöl 
Doft: Frisk doft av citrus med toner av kryddor och koriander. 
Smak: Frisk, medelfyllig, ofiltrerad wit kryddad med koriander och apelsinskal, med en komplex 
smak och en mjuk finish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dala IPA    33 cl   75 kr 

Land: Mora, Sverige Alkoholhalt: 6% Typ: IPA 
Humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av mango, ambrosiakaka, färska örter och grapefrukt. 

 

 

 

Dala IPL    33 cl   75 kr 

Land: Mora, Sverige Alkoholhalt: 5% Typ: IPL 
Nyanserad, humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av apelsin, färska örter, ljust bröd och 
honung. 

 

Dala Pils    50 cl   75 kr 

Land: Mora, Sverige Alkoholhalt: 5% Typ: Ljus Lager 
*NYHET* En väldigt god ljus lager från vårt lokala bryggeri 

 

 



 

 

 

Cider och blanddrycker 

 

Briska Fläder   33 cl   65 kr 

 

Briska Päron   33 cl   65 kr 

 

Briska Rosé Hallon & Vinbär  33 cl   65 kr 

 

Briska Demi-sec Riesling & persika 33 cl   65 kr 

 

Bacardi Breezer pineapple     75 kr 

 

Bacardi Breezer watermelon     75 kr 

 

Mora Bryggeri Blåbärcider  33 cl   65 kr 

 

 

 

Röda viner 

 

Apothic red winemakers blend  17,5 cl    75 kr 

    70 cl   290 kr 

Region: Kalifornien Årgång: 2016 Alkoholhalt: 13.5 % 
Druvor: Zinfandel, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon 
Doft: Generös, kryddig och mycket varm fruktig doft av plommon och björnbär med en touch av vanilj 
och mocca från eken. 
Smak: Fyllig och rund smak. Vinet har en kryddig, varm söt-fruktighet med toner av björnbär och 
mörka plommon. Stort vin med mjuka tanniner och en touch av vanilj i eftersmaken. 
Passar till: Smakrika rätter med grillat kött och hamburgare. Går alldeles utmärkt att dricka i baren 
då det har en varm och mjuk stil. 
Vinifiering: Druvorna kommer från de centrala delarna av Kalifornien, främst Lodi området. Varma 
och soliga dagar gör att druvorna mognar till maximal potential och de svala nätterna behåller syran 
och fräschören. Druvsorterna jäser var för sig under 7 dagar vid ca 28 grader. Därefter blandas vinet 
och lagras på ståltank med nya ekstavar av både amerikansk och fransk ek. - Innehåller sulfiter 
 

 

 

Cuma organic red blend EKO & VEGAN 17,5 cl   75 kr 

    70 cl   290 kr 

Alkoholhalt: 13 % Druvor: Malbec 50% Cabernet Sauvignon 50% Land: Argentina 
Vinifiering: Jäsningen sker i rostfria ståltankar under 7-10 dagar vid 20-24 garder celsius, och vilar 
sedan 4 månader innan buteljering. 
Doft: Ung fruktig doft med inslag av körsbär, svarta vinbär och örter med en lätt pepprighet. 
Smak: Medelfylligt med inslag av mörka bär och örter. Vinet har en friskhet och ett kryddigt avslut. 
Passar till: Kyckling och fläskkött eller lättare rätter 
 

 



Pater Sangiovese di Toscana  70 cl   345 kr                   

Land: Italien    17,5 cl   90 kr 

Kryddig, saftig smak av körsbär, björnbär, tranbär, örter och inslag av fat. 

Region: Toscana Distrikt: Sangiovese di Toscana IGT Årgång: 2018 Alkoholhalt: 12.5 % 

Druvor: Sangiovese 100% 

Doft: Medelstor, modern doft av mörka bär, som björnbär, körsbär och vinbär samt toner av unga fat och 

mörk choklad. 

Smak: Medelstor, kryddig, saftig smak av körsbär, björnbär och tranbär och inslag av fat. Ett modernt, 

välstrukturerat vin med frisk syra och saftiga tanniner, lång eftersmak med toner av örter och mörk choklad. 

Passar till: Antipasti med kallskuret, till grillade smakrika korvar med potatissallad, olika pastarätter med 

köttsås, tacos med tillbehör och till rätter av lamm, kalv eller kyckling. 

Vinifiering: Efter skörden i slutet av september-början av oktober sker jäsning och maceration på tankar av 

rostfritt stål, vilket totalt tar 20 dagar. Den malolaktiska jäsningen följer direkt och sedan lagras det unga 

vinet antingen på fat av amerikansk eller fransk ek eller på tank. - Innehåller sulfiter 

Sockerhalt g/l: 2.5 

 

 

 

 

NOW Shiraz Eko   70 cl   445 kr 

    17,5 cl   115 kr 

Typ: Rött Land: Australien Region: South Australia 
Generöst fruktig med kryddiga toner och inslag av tranbär, körsbär och plommon 

Distrikt: McLaren Vale Årgång: 2018 Alkoholhalt: 14 % Druvor: Shiraz 100% 

Doft: Stor fruktig doft med inslag av hallon, körsbär, plommon och choklad 

Smak: Generöst fruktig med kryddiga toner och inslag av tranbär, körsbär och plommon 

Passar till: Smakrika kötträtter, grillade lammkotletter. Mustiga grytor. Eller till smakrika hårdostar 

Vinifiering: Druvorna plockas för hand från en av de mest prestigefyllda och lite äldre vingårdarna. 

Druvorna plockas vid optimal mognad och får jäsa i öppna jäskar, därefter hand pressas druvorna försiktigt 

under totalt 14 dagar. Vinet buteljeras utan filtrering eller tillsatser av sulfiter 

 

 

 

Nashville Stories Red Blend  70 cl   330 kr 

Land: USA Region: Kalifornien Alkoholhalt: 14.5 % 

Vinet är en fyllig röd blend med smak av mörk frukt, såsom solmogna bigarråer, björnbär och plommon, en 

hint av angenäm smörkola och integrerade toner av fat. 

Druvor: 40% Petite Sirah, 25% Tannat, 15% Teroldego, 10% Zinfandel, 10% övriga blå druvor. 

Doft: Elegant och bärig doft av mogna mörka bär. 

Smak: Vinet är en fyllig röd blend med smak av mörk frukt, såsom solmogna bigarråer, björnbär och 

plommon, en hint av angenäm smörkola och integrerade toner av fat. 

Passar till: Matchar det merikanska kökets smakrepertoar med BBQ chilihetta, rökighet och sötma, dvs 

grillat i alla former, smakrika, mustiga långkok eller lagrade ostar. 

Vinifiering: Druvorna skördades omsorgsfullt vid optimal mognad, som bidragit till en koncentrerad färg 

samt utveckling av sammetslena tanniner. Jäsningenen skedde på ståltank vid en temperatur omkring 32 

grader och därefter lagrades vinet en tid tillsammans med ek för att addera komplexitet och struktur 

 

 



The Butcher and Cleaver  70cl   445 kr 

Land: Sydafrika Region: Coastal Region Distrikt: Wine of Origin Årgång: 2015 Alkoholhalt: 14 % 

Druvor: Shiraz 60%, Pinotage 30%, Mourvedre 10% 

Doft: Djup, komplex och generös doft av mörka bär och örter med en kryddig, rökig ton av charkuterier. 

Smak: Fyllig, köttig smak med mörka bär, mineral och örter. 

Passar till: Grillat nötkött och kryddiga charkuterier. 

Vinifiering: Druvorna till denna Cape Blend kommer ifrån vingårdar i Stellenbosch och Paarl. Efter att 

druvorna vinifierats separat blendas de och lagras 14 månader på franska ekfat, 50 % nya och andra hälften 

2 och 3-åriga 

Vita viner 

Cono Sur sauvignon blanc EKO  17,5 cl   75 kr 

    70 cl   290 kr 

Land: Chile Region: Aconcagua  
Vinifiering: Druvorna skördades manuellt i mars och fördes till Chimbarongo, där jäsningen ägde 
rum i temperaturkontrollerade tankar. Därefter vilade det nya vinet på tank i 4 månader innan det 
buteljerades. - Innehåller sulfiter. 
Distrikt: San Antonio Valley Alkoholhalt: 12.5 % Druvor: Sauvignon Blanc 100% 
Doft: Ung, ännu litet blyg doft med fin friskhet och inslag av citrusfrukt och litet grön paprika. 
Smak: Torrt, ganska lätt, elegant vin med inslag av mineral, grapefrukt och aning örtighet. Fräsch, 
elegant fruktsyra. 
Passar till: Aperitif, lätta förrätter och till fisk- och skaldjursrätter med eleganta, lätta tillbehör. 
Givetvis utmärkt getost (chevre). 
 
 

Hörner Riesling Steinbock  70 cl   310 kr 

    17,5 cl   80 kr 

Land:Pfalz, Tyskland Årgång: 2018 Alkoholhalt: 12 % Druvor: Riesling 100% 
Doft: Läckert solmogen med toner av äpplen, stenfrukt, mineral och lätta inslag av petroleum. 
Smak: Torr och fräscht läskande med den klassiska rieslingsyran och ett mineraldrivet avslut. 
Passar till: Uppfriskande aperitif, till vår laxplanka eller kycklingspett. 
 

Nashville Stories Bianco 70 cl   330 kr 

Land: Italien Region: Piemonte Alkoholhalt: 12 % Druvor: Cortese, Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Moscato 
Doft: Aromatisk och fruktig med inslag av citrus och tropisk frukt.  
Smak: Frisk och torr med pigg syra och fruktiga toner av mogen citron, persika och päron samt en 
elegant mineralitet. 
Passar till: Som aperitif, laxplanka, Teryakilax, kycklingspett eller ost- och charkbricka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Cuma organic white blend  70 cl   290 kr 
    17,5 cl   75 kr 

Land: Argentina  
Vinifiering: Efter pressning jäser vinet på rostfria ståltankar under 3-4 dagar vid 7-10 grader celsius. 
Vinet vilar sedan 4 månader på ståltank innan buteljering. 
Alkoholhalt: 13% 
Druvor: Chardonnay 70%, Torrontés 30% 
Doft: Lätt aromatiskt med inslag av äpple, citrus och jasmin 
Smak: Mjukt fruktigt med läskande syra och inslag av äpple, citrus och fläder. 
Passar till: Aperitif, räkor och skaldjur och lätta sallader 

Toni Grüner Veltliner EKO & VEGAN 70 cl   320 kr 
 

Land: Österrike Vinifiering: Druvorna kommer från flera vingårdar i Wagramområdet. Druvmusten 
får jäsa vid låg temperatur i rostfria ståltankar. På så sätt bevaras druvans aromer. Toni Soellner 
använder sig av de vilda jäststammar som finns naturligt på de ekologiskt odlade druvorna. - 
Innehåller sulfiter Alkoholhalt: 11,5% Druva: Grüner Veltliner 100% Doft: Frisk och fruktig doft 
med aningen kryddighet. Smak: Torr, ungdomlig, frisk och fruktig med toner av päron, persika, 
honungsmelon, citrusfrukter samt inslag av örter och nymald vitpeppar. Passar till: Aperitif, getost 
och räkor. 

Mousserande    

 

Bonchelli Prosecco EKO  70 cl   330 kr 

 

Land: Italien  
Vinifiering: Vinet framställs genom den sk Charmatmetoden. Efter en varsam skörd, pressar och jäser 
man vinet i tankar av rostfritt stål i två omgångar. Det mousserande vinet tappas sedan under tryck på 
flaska. Proseccon har 12 g restsocker och räknas som Brut. Vinet är ekologiskt certifierat. 
Alkoholhalt: 11% 
Druvor: Glera 100% 
Doft: Frisk och fruktig doft av gröna äpplen, päron och citrus. 
Smak: Frisk, fruktig och balanserad torr smak med inslag av gröna äpplen, päron, citrus och mineral 
samt en lång och fräsch avslutning. 
Passar till: Aperitif, småplock och skaldjur 
 

Pasqua Prosecco rosé DOC  70 cl   330 kr 

Typ: Mousserande Land: Italien Region: Veneto Distrikt: Prosecco DOC Årgång: 2020 

Alkoholhalt: 11 % Druvor: 90% Glera, 10% Pinot Nero 

Doft: Frisk, finstämd, fruktig doft av smultron och hallon, mogen citrusfrukt och liten brödighet. 

Smak: Elegant och frisk med inslag av hallon och röda bärfruktstoner. Härlig mogen citrus och fin mousse i 

avslutningen. 

Passar till: Given aperitif eller digestif! Lättare fisk och skaldjurrätter, som krabba och hummer eller 

klassisk räksallad. Ceasar sallad med kyckling . 

Vinifiering: Prosecco Rosé är tillverkad enligt Charmatmetoden, dvs en andra jäsning i ståltank för att få 

sprudlande bubblor i vinet. Vinet är en blend av Glera, som ursprungligen kommer från just Treviso 

området, samt Pinot Noir. Området är optimalt för mousserande viner. 

Sockerhalt g/l: 14 

 

 



Sött vin 

 

Moscato D´Asti   37,5 cl   275 kr 

    10 cl   75 kr 

Typ: Sött Land: Italien Region: Piemonte Distrikt: Moscato d'Asti DOCG 
Söt och frisk smak som balanseras av den låga alkoholhalten. Årgång: 2018 
Alkoholhalt: 5.5 % Druvor: Moscato Bianco d'Asti 100 % Doft: Fruktig, aromatisk och ihållande doft. 
Smak: Söt och frisk smak som balanseras av den låga alkoholhalten. 
Passar till: Sött dessertvin. Passar även bra som ett alternativ till dessert eller till nougat. 
Sockerhalt g/l: 146.7 

 

Rosé 

 

Miradou    17,5 cl   75 kr 

    70 cl   290 kr 

Land: Frankrike Vinifiering: Jäst på ståltankar Alkoholhalt: 12,5% 
Druvor: Carignan 45%, Grenache 10%, Cinsault 10%, Syrah 10%, Caladoc 25% 
Doft: Tilltalande doft av röda bär, citrusfrukter och mineraler. 
Smak: Medelfylligt, torrt, med härliga aromer av jordgubbar, hallon, körsbär och röda vinbär. 
Passar till: Aperitif, räkor och skaldjur, ceasarsallad samt getost. 
 

 

Ananto Bobal Rosé EKO & VEGAN  17,5 cl   75 kr 

    70 cl   290 kr 

Land: Spanien  
Vinifiering: Druvorna har blivit pressade med skalen för att uppnå den ljusrosa färgen. Vinet har 
sedan jäst i temperaturkontrollerade ståltankar i ca 15 dagar. -Innehåller sulfiter. 
Alkoholhalt: 12% 
Druva: Bobal 100% 
Doft: Frisk och fruktig doft av solvarma röda bär. 
Smak: Torr, frisk och fruktig smak av varma röda bär. 
Passar till: Aperitif och till bufféer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utvalda drinkar/cocktails 
 

Espresso Martini    132 kr 
Vodka, Kahlúa, Espresso 
 

Caipirinha    132 kr 
Cachaca, Lime, Socker 
 

Mojito     132 kr 
Plantation rom, lime, sockerlag, soda, mynta 
 

P2     132 kr 
Absolut vanilj, sourz apple, lime, sprite 
 

Elderflower Collins    132 kr    
Bombay Sapphire, Fläderlikör, citronjuice, sockerlag, soda 
 

Whiskey Sour    132 kr 
Makers Mark, citronjuice, sockerlag, äggvita, angostura 
 

GT     132 kr 
Bombay Sapphire, tonic, citron 
 

Hendricks GT    145 kr 
Hendricks gin, tonic, gurka, citron 
 

Negroni     145 kr 
Hendricks, cinzano rosso, campari, apelsin 
 

Rhubarb Smash    132 kr 
Koskenkorva Rhubarb, citronjuice, sockerlag, mynta, äggvita 
 

Hugo     132 kr 
Flädersaft, mynta, soda, lime, prosecco 
 

Aperol Spritz    132 kr 
Prosecco, Aperol, Soda 
 

 
 
Alkoholfria drinkar 
 
Virgin Hugo    60 kr 
Flädersaft, mynta, soda, lime, sprite 
 

Kombucha mojito    75 kr 
Kombucha lemon/ginger, socker, mynta, lime 
     


