____________________________________Fatöl____________________________________

Carlsberg Hof organic
Gyllengul i färgen. Aromatisk och humlerik doft. Ren och frisk i smaken,
medelfyllig och behaglig beska. 4,2%

40 cl - 59:- / 25 cl - 39:-

Brooklyn Lager
Bärnstensfärgad lager. Doft av apelsin, rosor och örter. I smaken
återfinns citrusfrukterna, blommigheten och örterna plus en viss
nötighet.
Lång eftersmak med markerad bitterhet. 5,2%

40 cl - 79:- / 25 cl - 52:-

Carlsberg Export
Ljusgult lageröl med doft av bröd, halm och honung. Frisk smak med ren
avslutning och stram bitterhet. 5,0%

40 cl - 64:- / 25 cl - 42:-

Kronenbourg 1664 Blanc
Lätt och fräscht veteöl. Fruktig smak med tydlig karaktär av citron och
koriander. Passar som sällskapsdryck eller till rätter av fisk och ljust
kött, gärna med heta och asiatiska inslag.
Bibehållen jästfällning gör ölet grumligt. 5,0%

40 cl - 79:- / 25 cl - 52:-

Poretti
Ljus italiensk lager med medelstor maltighet och beska. En frisk öl som
svalkar när det är varmt. 5,5%

30 cl - 56:-

Eriksberg Karaktär
Eriksberg Karaktär är en bärnstensfärgad lager med härlig humledoft och
en fyllig kropp. Den innehåller en stor maltkropp, med pilsner-, karamellsamt svartmalt. Den har tydlig och balanserad beska med härliga
humlearomer, som drar åt det örtiga och blommiga hållet.
Eriksberg Karaktär innehåller extra mycket allt för att ge smak och
karaktär till smakupplevelsen. 5,4%

Brooklyn defender IPA
Inspirerad av den amerikanska västkuststilen av IPA, med tropiska
smaker av ananas, stenfrukt och citrus är Defender IPA en modern
IPA som står i tydlig kontrast till den mer traditionella stilen
och dess brittiska bitterhet.
Bakom receptet står Brooklyn Brewerys bryggmästare Garrett Oliver,
en av världens främsta bryggmästare som var en av dem som bidrog
till att ta IPA-stilen till USA redan i början på nittiotalet.
Den här gången har Garrett använt
malterna Munich, Crystal och Oats.
Humlesorterna är Amarillo, Simcoe, Cascade och Centennial och
bryggeriets eget ale-jäst. 5,5%

30 cl - 89:-

40 cl - 79:- / 25 cl - 52:-

___________________________________Draft beer_________________________________________

__________________________________Flasköl_____________________________________
Carlsberg Hof organic
Ljust gyllengul i färgen. Aromatisk och humlerik doft. Ren och frisk i
smaken, medelfyllig och behaglig beska. 4,2%

33 cl - 56:-

Poretti
Ljus italiensk lager med medelstor maltighet och beska. En frisk öl som
svalkar när det är varmt. 5,5%

33 cl - 59:-

Staropramen Premium
Doft av bröd, toner av brynt smör och sommar blommor. Balanserad,
fruktig smak med lättrostat bröd och frukt. Avslutande och långvarig
friskhet och beska. 5,0%

33 cl - 76:-

Eriksberg
Eriksberg är ett lättdrucket, men samtidigt mer smakrikt än många
andra lageröl. Det beror främst på aromahumlen, vilken naturligtvis
också bidrar till den härliga doften. 5,3%

50 cl - 79:-

100 W
Craftbeer från Nya Carnigiebryggeriet, Stockholm.
100 W, ett namn som hyllar glödlampan Lingo, är en ljus och ofiltrerad
IPA.
Doft av grapefrukt och citronskal.
Smaken har en härlig beska med frukt av apelsin, krusbär och blåbär. 6,8%

33 cl – 96:-

Oppigårds Thurbo Stout
Detta är ett riktigt dessertöl! Baka en fransk chokladkaka av en lagom
bitter och bra choklad och drick Thurbo Stout till den. Somliga saker är
som gjorda för varandra. 8,7%

33 cl – 99:-

Oppigårds Amarillo
American pale ale från Dalarna! Kopparfärgad öl med tydlig beska och
restsötma. Flerfaldigt prisbelönt. 5,9%

33 cl – 79:-

Erdinger Kristall
Helt klar ljus veteöl med relativt hög kolsyra. Doft av tropiska frukter
och bröd. Smak av aprikos och honung. 5,3%

Carnegie Porter
Nyanserad, maltig, något rostad smak med inslag av kavring, choklad,
mörk sirap, kaffe och nötter. 5,5%

33 cl – 76:-

50 cl - 94:-

Vi har många fler ölsorter hemma.
Fråga din servitör efter vår
Craftbeer-lista.

___________________________________Bottle beer_________________________________________

_____________________________________Cider___________________________________

Somersby Päron
Somersby Päroncider är en frisk och fräsch cider med fyllig och
naturlig smak av mogna päron som snabbt blir en favorit. Med 24 %
juice och producerad enligt traditionen får du en cider som smakar
som cider ska. Servera den iskall, gärna över rikligt med is. 4,5%

33 cl - 69:-

Somersby sparkling rosé
Somersby Sparkling Rosé har en halvsöt karaktär, med smak av syrliga
röda krusbär som kombineras med fylliga och milda jostabär, som är en
korsning mellan krusbär och svartvinbär. 4,5 %.

33 cl - 69:-

Somersby Secco
En halvtorr, lätt och frisk äppelcider med blommigt avslut av gröna
druvor som påminner om Muscat. 4,5%

33 cl - 69:-

Magners
Halvtorr, fruktig smak med tydlig karaktär av röda äpplen,
inslag av örter. Serveras vid 8-10°C som sällskapsdryck,
eller till rätter av fläsk eller kyckling. 4,5%

33 cl - 69

_____________________________________ Cider __________________________________________

