CHAMPAGNE & MOUSSERANDE

GLAS FLASKA
115 / 355

Vega Medien Organic Cava, Katalonien Spanien
Doft av brioche, blodapelsin och lime. Inslag av brynt smör och lime.

Nicolas Feuillatte Réserva Exlusive Brut. NV, Champagne, Frankrike

700

Fin doft av kaprifol, apelsin och gula äpplen med ton av citrus och mandel.

Pol Roger Brut Vintage 2006, Champange Frankrike

990

Fin doft av röda äpplen, mineral lite kaffe orkade persikor. Lång eftersmak.

Palmers DÓr Brut 2006, Champagne, Frankrike

1 400

Stor djup doft med Citrus, persika och brioche. Fin mousse.

VITA VINER

GLAS FLASKA

La Vieille Ferme Blanc, Rhone, Frankrike

110 /

345

115 /

390

120 /

450

Exotisk frukt och äpplen med hasselnötter. Smaken är torr frisk med behaglig syra.

Calvet Reserve Sauvignon Blanc, Bordeaux, Frankrike
Krispigt torrt med frisk fruktsyra och fullpackad med passionsfrukt, citrus & krusbär.

Noble Vines 446 Chardonnay, Kalifornien, USA
Medelfyllig och fruktig med inslag av tropisk frukt, gula äpplen, citrus och
persika samt smöriga toner.

Villa Bianchi Verdicchio, Marche, Italien

450

Torr med frisk syra, intensiv fruktighet med smak av äpple, ananas och mineral.

Castro Valdes Albarino, Rias Baixas, Spanien

500

Fruktdrivet, välbalanserat vin med inslag av citrus, gröna äpplen, jasmin och örter.

Badenhorst Secateurs Chenin Blanc, Swartland, Sydafrika

500

Fyllig smak av solmogen tropisk frukt, citrus, honung och mineral. Lång eftersmak

Grossot Chablis 1er Cru Vaucopin, Bourgogne, Frankrike

900

Torr, mycket frisk och elegant med krämiga toner och smak av päron och mogna äpplen. Lång
eftersmak med tydliga mineraltoner.

Sancerre Francois Crochet, Loire Frankrike

760

Torr och krispig med frisk syra. Fullpackad med svartvinbärsblad, citrus och mineraler.

Meursault ”Sous la Velle, Bourgogne, Frankrike

1 500

Generös, tydligt mineraldriven doft med toner av vit persika, citrus och lite fat.
Mycket mineraler även i smaken och toner av gröna äpplen, vit persika, citrus och nötter

ROSÉ VIN

GLAS FLASKA

La Vieille Ferme, Rhone, Frankrike

79 /

345

Ungdomlig inbjudande doft med hallon, smultron, mineraler och örter.
Vinet är torrt med fin frukt syra, mängder av röda bär och mineraler.

Miraval Côtes de Provence, Frankrike
En mineraldriven doft med hallon och smultron följt av citrus och lite örter.
Torr smak med stort mineraldriv och solmogna röda bär följt av citrusfrukt och örter.

580

RÖDA VINER
La Vieille Ferme, Côtes du Rhône Réserve, Rhone, Frankrike

GLAS FLASKA
110 / 345

Medelfyllig och kryddig med mängder av mörk frukt, läder, örter och ceder.

Mezzacorona Lagrein, Trentino, Italien

115 / 360

Medelfyllig med mjuka tanniner, sötaktig mörk frukt, örter och ekfat

Noble Vines 337 Cabernet Sauvigon, Kalifornien, USA

115 / 450

Medelfyllig, fruktig med inslag av mogna körsbär, svarta vinbär,
björnbär och rostat kaffe.

Baron de Ley, Rioja, Spanien

480

Smaken är kryddig, utvecklad med fatkaraktär, inslag av körsbär, plommon, vanilj, kakao och tobak.

Markowitsch Pinot Noir Classic, Carnuntum, Österrike

450

Fruktig doft av kryddor, jordgubbar och körsbär. Frisk och harmonisk smak
med fattoner och inslag av jordgubbar, hallon och körsbär.

Brazin Old Vine Zinfandel, Kalifornien, USA

530

Generöst fruktig smak med rostad fatkaraktär, inslag av plommon, blåbär,
björnbär och pepparmynta.

Ca´ di Pian, Barbera D`Asti, Piemonte, Italien

760

Fruktig och nyanserad med koncentrerad mörk frukt och tydlig fatkaraktär. Toner av mörka körsbär,
hallon, kaffe och vanilj.

Musella Valpolicella, Superiore Ripasso, Veneto, Italien

580

Fruktig, kryddig med inslag av mörka körsbär och örter.

First Press Cabernet Sauvignin, Napa Valley, Usa

960

Fylligt vin med doft av björnbär, plommon och lakrits. Inbjudande fruktigt och smakrik med toner av
mörk choklad, kryddor, och mjuka tanniner. Lång eftersmak.

Famille Perrin, Les Sinards, Châteauneuf-du-Pape, Rhone, Frankrike

990

Fyllig och sprängfylld med färska körsbär och björnbär samt kryddor i form
av peppar och örter.

Gevery Chambertin,Dom Taupenot- Merme. Bourgogne, Frankrike

1 570

Doften har mycket mineraltoner samt inslag av jordgubbar. Mjuka tanniner och en diskret fatton.

Musella Amarone, Valpolicella, Italien

1 340

Röd fruktigt balanserat vin med behaglig syra och vissa tanniner. Doft av örter, mogna körsbär,
kryddor och fin fatton. Lång elegant eftersmak.

Paolo Scavino Barolo, Piemonte, Italien

1 310

Packad med frukt och elegans med tydliga toner av nypon, mörk frukt, rosor, bergamott, sälta och
mineraler.mycket kraftig och elegant.

