Champagne och mousserande
Musso Cava NV, Spanien
Torr och krispig rosé med mogna frukttoner av persika och apelsin (bobal)

110/450

Champagne Prestiges des Sacres NV, Frankrike
850
Smaken bjuder på en explosion av friskhet följt av en krämighet med toner av rostat bröd och viss
äpplighet. (chardonnay, pinot noir, pinot meunier)
Champagne Jacquesson et Fils Cuvée 739, Frankrike
1’150
Torr, elegant champagne med nyanserad smak, inslag av citrus, röda äpplen och nötter. Lång komplex
eftersmak. (chardonnay, pinot noir, pinot meunier)

Vitt vin
Pierre et Papa white, Languedoc, Frankrike
Ett fräscht och aromatiskt vin med livlig karaktär och frisk syra (colombard, ugni blanc)

110/330

Bella Modella Pinot Grigio, Umbria, Italien
Vinet är lätt och friskt med citruskaraktär och inslag av gröna äpplen. (pinot grigio)

125/375

The Peppertree Sauvignon Blanc, Langeberg Garcia, Sydafrika
Fylligt och smakrikt med inslag av krusbär och vita vinbär, lång eftersmak (sauvignon blanc)

135/405

Ménage à Trois, Kalifornien, USA
Fylliga och smöriga toner med en frisk citrusavslutning (chardonnay)

495

Sancerre les Grandes Perrieres, Loire, Frankrike
Mineraltoner, blommighet och en intensiv fruktighet (sauvignon blanc)

590

Chablis 1er Cru Grande Cuvée, Chablis, Frankrike
Smaken är torr och frisk med härlig elegans och subtil ekfatskaraktär (chardonnay)

590

Kobus du Plessis Chardonnay 2012, Cape South, Sydafrika
650
Fylligt och elegant med inslag av rostade fat, mineralitet och nötighet med lång eftersmak. (chardonnay)
Dewaldt Swartland Chenin Blanc, Swartland,Sydafrika
690
Balanserad smak av tropiska frukter, päron, grapefrukt med kryddiga toner och ekfat. (chenin blanc)
Stag’s Leap Sauvignon Blanc, Kalifornien/USA
760
Fruktigt vin med livlig syra och inslag av guava, söt mandarin, päron, lime och mineral. (sauvignon blanc)
Beaune les Grève Le Clos Blanc Ier Cru, Bourgogne/Frankrike
1’350
Runt, livligt med fint balanserad syra och med inslag av hasselnötter, torkade örter och fin mineralitet.

Rosé
Farfalla Pinot Grigio rosé, Veneto, Italien
Delikat och läskande med inslag av jordgubbar och viss krämighet. (pinot grigio)

125/375

Bodvar rosé No 7, Provence, Frankrike
465
Smaken är fräsch, med en känsla av ren frukt, toner av hallon, apelsin, citrus och örter. (grenache,cinsault,
syrah)

Rött vin
Pierre et Papa red, Languedoc, Frankrike
Mogen och fruktig i stilen med toner av körsbär och röda frukter (grenache/carignan)

110/330

Stump Jump red, South Australia, Australien
Intensivt bärig smakoch lite kryddiga toner, vanil och vitpeppar (grenache, mourvedre, shiraz)

120/360

Mont Gras Merlot reserva, Colchagua, Chile
Elegant med rundad struktur och smak av mörka bär och rostad ek (merlot)

125/375

Virgin Earth Shiraz Viognier, Langeberg Garcia, Sydafrika
Mogen och djup frukt av körsbär och en aning svartpeppar (shiraz, viognier)

130/390

ROCK Valpolicella Ripasso, Veneto, Italien
Fruktig och intensiv karaktär av körsbär, plommon och vanilj (rondinella, corvina)

450

Izadi Reserva, Rioja, Spanien
Medelfylligt med mjuka tanniner och tydlig ekfatskaraktär (tempranillo, graciano)

450

Côtes du Rhône Villages, Rhône, Frankrike
Toner av mörka bär och vitpeppar, lång eftersmak (grenache, syrah, carignan, mourvedre)

450

High 5 Bordeaux Blend, Langeberg Garcia, Sydafrika
480
Djup och intensiv, välbalanserad smak av svarta vinbär, tobak och rostade fat (cabernet sauvignon, merlot,
cabernet franc, petit verdot, malbec)
The Show, Mendoza, Argentina
Kraftfull smak av björnbär, tranbär, vitpeppar och rostad vanilj (malbec)

490

Charles & Charles, Washington State, USA
520
En fyllig smak av mörka bär och mörk choklad, flörtigt avslut med toner av rosenblad (cabernet sauvignon,
syrah)
Love Grass, McLaren Vale, Australien
Vinet har en fyllig och rund smak av söt shiraz, plommon och lakrits (shiraz)

550

Crozes Hermitage, Rhône, Frankrike
Elegant smak av körsbär, vitpeppar, örter och lång eftersmak (syrah)

650

Bacialé, Piemonte, Italien
670
Varm, fyllig och elegant med inslag av björnbär (barbera, pinot noir, cabernet sauvignon, merlot)
ROCK Amarone DOCG, Veneto, Italien
Modern i stilen med kraftfull och mogen frukt, viss kryddighet och rökighet i avslutet
(rondinella, corvina)

750

J.Christopher Williamette Valley Pinot Noir, Oregon/USA
Elegant och mycket fruktigt med varma toner av mörka bär och viss örtighet. (pinot noir)

890

Blue Eyed Boy, McLaren Vale, Australien
generösa mängder färska plommon och blåbär tillsammans med kryddor och lakrits. (shiraz)

970

The Ironstone Pressings GSM, McLaren Vale, Australien
1200
Fyllig smak av plommon och exotiska kryddor, lång elegant eftersmak. (grenache, shiraz, mourvedre)

