
 

Dryckesmeny

33cl
Coca Cola
Coca cola zero
Fanta 
Sprite
Loka naturell
Loka citron

33 cl
Apelsin-juice/Äppeljuice 

35:-

25:-

Cider

Somersby orchard selection 4,5% [33 cl] 55:-

Briska päroncider 4,5 % [33cl]
Briska Fäder 4,5 [33cl]

55:-
55:-

Öl
Lättöl 35:-

Mariestad Export 5,3 % [33 cl] 49:-

Peter ”Pale and mary” 5,2 % [33 cl] 49:-

A ship full of IPA [33 cl] 80:-

Daura glutenfri [33 cl] 65:-

Guinnes extra stout 5% [33 cl] 45:-

Vin
Rött



Villa puccini. Sangiovese & merlot (Italien)
Kryddig, nyanserad smak med fatkaraktär, 
inslag av mörka körsbär, plommon, kaffe, 
vanilj och örter.

70:- / glas 275:- /flaska

The butcher. Pinot Noir (Österrike)
Fruktig med inslag av körsbär, jordgubbar, 
örter och fat. Nyanserat med frisk syra och ett 
långt elegant avslut.
Enzo bartoli
Nyaserad, kryddig smak med fatkaraktär, 
inslag av körsbär, salvia, kanel, nypon, 
pomerans och pinjenötter. Passar till rätter av 
mörkt kött.

90:- / glas 370:- /flaska

Vitt
The butcher white cuvée.  Grüner veltliner, 
welschriesling  & sauvignon Blanc (Österrike)
Fruktig och frisk med inslag av päron, 
aprikos, mineral, lime o örter.

90:- / glas 370:- /flaska

Enzo bartoli cortese. Cortese (Italien) 12%
Elegant balanserat. Torr medelfyllig, inslag av 
citron, lime, äpple och mineral. Lite nötig 
eftersmak.

80:- / glas 370:- /flaska

Rosé
Whispering angel. Grenache, rolle & 
cinsault. (Frankrike) 13%
5 stjärnigt rosévin. Kryddig, bärig, hallon och 
jordgubbar med minerala inslag. 

100:- / glas 400:- /flaska

Mousserande

Nosecco (alkholfritt) [70 cl] 90:- 

Barone Montalto Spumante brut, pinot 
grigio (Italien) 11,5%
Gröna äpplen, krispiga päron och touch av lime 
och mineraler. Frisk o fräsch balans med 
avrundning som en piggelin.

69:- / glas 250:- /flaska



Viva prosecco by Carolina Gynning (Italien) 
11%. Ungdomlig, fruktig smak med inslag av 
päron, ananas och citrus.

80:- / glas 360:- /flaska

Fragolino by Carolina Gynning (Italien) 7,5%
Bärig, söt smak med tydlig karaktär av 
smultron. Serveras väl kyld som 
sällskapsdryck eller till bärdesserter.

80:- /  glas 360:- /flaska


