__________________________________Champange_________________________________
Brimoncourt Brut Regence
Producent: Brimoncourt
Ursprung: Frankrike • Druva: Chardonnay, Pinot Noir.
En elegant, klar gyllene färg med fina små bubblor. Doft av vita blommor,
fruktiga toner samt inslag av rostat bröd och citrus. En perfekt balanserad
champagne, med bra friskhet och inslag av citrus, samt en lång eftersmak.

Glas – 115:1/1 (75cl) – 695:Magnum (1,5 l) – 1390:-

Taittinger Brut Reserve

Brimoncourt Blanc de Blanc
Producent: Brimoncourt
Ursprung: Frankrike Druva: Chardonnay
En ljus gyllene färg med eleganta små bubblor. Doften öppnas med
typiska toner av rostad brioche och inslag av vita blommor samt
havtorn. En balanserad champagne med inslag av citrus,
grapefruktzest. Lång eftersmak med eleganta mineraltoner.
1/1 – 970:-

Brimoncourt Brut Rosé

Producent: Taittinger
Ursprung: Frankrike • Druva: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Medelstor, ung, frisk och fruktig doft med fin Chardonnaykaraktär och
tydlig brödighet. Elegant, torr och fruktig smak med utmärkt balans samt
fin mousse. Lång eftersmak med elegant fruktighet och fin syra.
Passar som aperitif, eller till eleganta fisk- och skaldjursrätter.

Producent: Brimoncourt
Ursprung: Frankrike Druva: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot
Meunier
Hallonrosa färg. En doft med typiska toner av hallon, melon och
inslag av citrus. Smaken är frisk och elegant med inslag av röda bär,
rosor, honung och kanel.
1/1 – 970:-

Taittinger Nocturne Sec

Brimoncourt Extra Brut

1/1 (75cl) – 885:Magnum (1,5 l) – 1770:Jeroboam (3 l) – 3750:Methuselah (6 l) – 7500:-

Producent: Taittinger
Ursprung: Frankrike • Druva: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Medelstor, frisk och mycket fruktig doft. Inslag av rostat bröd, choklad
och nötter. Halvtorr, mycket fruktig och ganska frisk smakmed ett visst
mognadsinslag. Lång eftersmak. Champagnen från Taittinger ger massor
av ingångar till kombinationer med olika maträtter.

1/1 – 945:-

Producent: Brimoncourt
Ursprung: Frankrike
Druva: Pinot Noir, Chardonnay
Ljus gyllene färg med småbubblor. Elegant doft med inslag av citrus,
frukt och mineraler. Torr och intensivt frisk smak av citrus och vit
frukt.
Passar utmärkt som apertif och till exempel ostron.

1/1 – 975:-

__________________________________Champange_________________________________

Dom Pérignon
Producent: Moët & Chandon
Ursprung: Frankrike • Druva: Chardonnay, Pinot Noir
Torr, ännu ung, frisk, harmonisk smak med inslag av äpplen, rostat bröd,
nougat och grapefrukt.
Serveras vid 10-12oC som aperitif och till krämiga soppor, påkostade
förrätter, lättare fisk- och kötträtter eller som sällskapsdryck med något
litet tilltugg.

1/1 – 2750:-

Comtes de Champagne Rosé 2004
Producent: Taittinger
Ursprung: Frankrike • Druva: Pinot Noir, Chardonnay
Vacker rosa färg med små fina bubblor som skapar ett lyxigt mousse.
Doften är kraftig och intensiv med fruktiga och blommiga dofter av
hallon och viol.
Smaken är fyllig och rund med inslag av gula persikor och äpple. Ett rikt,
mjukt och komplext vin men som ändå är lätt att dricka. För alla
speciella tillfällen.

1/1 – 3200:-

________________Mousserande________________________Rosévin_______________

Lessini Durello Settecento 33

Bleu de Mer rosé

Producent: Rocca Sveva
Ursprung: Veneto, Italien • Druva: Durella
Ren doft med inslag av frukt och blommor.
Härlig smak med inslag av frukt och mineraler
samt balanserad fruktighet i eftersmaken.
Passar till sallader eller aperitif

Producent: Bernard-Magrez
Ursprung: Languedoc, Frankrike • Druva: Grenache, Cinsault.
Ljus, kristallklar, rosa i färgen. Doft av geléhallon och rosor.
Smaken är medelsyrlig med karaktär av solmogen grapefrukt
och sommarbär.
Passar till sallader, skaldjur och aperitif.

1/1 – 380:- / glas 85:-

Glas 18 cl 95:75 cl - 375:Magnum 150 cl 795:-

Le Proprietaire
Producent: Sieur D'Arques
Ursprung: Frankrike, Laungedoc, Limoux
Druva: Muzac
Ljust gul i färgen. Doft av tropisk frukt och citrus. Halvsöt i smaken och har
grapefrukt i karaktären som väger upp sötman. Aningen mindre bubblor än
champagne då enda jäsningen sker i flaskan.
Passar bra som aperitif, ostar och fruktiga desserter.

1/1 – 405:-

Grand Cuvée 1531 rosé
Producent: Sieur d’Arces
Ursprung: Limoux, Laungedoc, Frankrike
Druva: 70% Chardonnay, 20% Chenin Blanc, 10% Pinot Noir
Ljusrosa i färgen. Doft av jorgubbar och hallon.
Frisk smak med balanserad syra och inslag av röda bär

1/1- 445:- / glas 89:-

__________________________________Vita viner__________________________________
La Piuma Orvieto
Producent: La Piuma
Ursprung: Umbrien, Italien
Druva: Grechetto, Trebbiano, Chardonnay
Klar ljusgul halmlik färg. Fruktig tilltalande doft med inslag av gul frukt.
Torrt fruktigt vin med bra balans och fin fruktsyra.
Passar utmärkt till fisk och skaldjur, fisksoppor och skaldjurssallad.

1/1 – 339:- / glas 85:-

Tommasi Le Volpare Soave
Producent: Tommasi
Ursprung: Italien, Venetien, Soave Classico
Druva: Garganega
Klar ljusgul färg. Ungdomlig och fruktig doft med inslag av melon, persika
och apelsinblomma. Torr, fruktig, frisk smak med inslag av melon, citrus och
mandarin.

1/1 – 355:- / 95:-

Mcguigan Chardonnay
Producent: McGuigan Wines
Ursprung: Australien
Druva: Chardonnay
Lätt gulaktig i färgen, bjuder in till framträdande toner av mogen tropisk
frukt tillsammans med stenfrukt. Däribland mango, melon och persika.
Frukten balanseras upp av den bevarade syran, eken samt en tillhörande
örtighet, vilket bygger upp en tredimensionell effekt, som rinner över i den
komplexa eftersmaken där den tidigare mogna frukten
återigen gör sig påmind.

1/1 – 365:- / glas 92:-

Ant Moore
Producent: Ant Moore & Ben Halliday
Ursprung: Druvorna är plockade från tre områden i Marlborough,
Nya Zeeland: Waihopai, Awatere och Wairau-dalen
Druva: Sauvignon Blanc
Stiltypisk, ren doft med inslag av melon, papaya och gröna äpplen.
Torr och frisk smak i mellanfyllig stil med bra syra.
Ren fruktighet med äpplen, persika och krusbär.
Passar bra till fisk och skaldjur.

1/1 – 372:- / glas – 93:-

Ruppertsberger Nussbien Riesling Kabinett
Producent: Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG
Ursprung: Pfalz, Tyskland
Druva: Riesling
Gul-grön i färgen. Stor, ren doft med toner av honung, citrus,
mognaäpplen, torkade aprikoser samt druvtypiska toner av petroleum
och mineral. Smaken är halvtorr, frisk och fruktig med ett härligt långt
avslut. Passar till kryddstark mat, matiga sallader, eleganta fiskrätter
och lättare fruktdesserter.

1/1 375.- / glas 95:-

Vinho Verde Grande Eschola
Producent: Adega Ponte Da Barca
Ursprung: Portugal, Vinho Verde
Druva: 85% Loureiro, 5% Alvarinho, 5% Trajadura, 5% Arinto
Citrongul i färgen. Blommig doft med inslag av citrus. Elegant smak och
välbalanserad med en viss sötma och citrus, lätt spritsigt.

1/1 – 414:- / glas 104:-

Sesto Senso
Producent: Giol
Ursprung: Veneto, Italien
Druva: Bronner
Doften är delikat och fruktig med toner av gröna äpplen,
citron, aprikos, persika och limeblad.
Smaken är frisk och nyanserad med toner av vita blommor,
gröna äpplen, persika och lemon curd.
Eftersmaken är lång och frisk.

1/1 – 420:- / glas 105:-

Wakefield Chardonnay
Producent: Wakefield Wines
Ursprung: Australien, Clare Valley
Druva: Chardonnay
Torr, fyllig, fruktig smak med snyggt integrerad fatkaraktär. Tydliga
inslag av tropiska frukter, citrus och gröna äpplen. Lång harmonisk
eftersmak.
1/1 – 430:- / glas 110:-

__________________________________Vita viner__________________________________

Ribeauvillé Riesling
Producent: Ribeauvillé
Ursprung: Alsace, Frankrike
Druva: Riesling
Ljusgul i färgen med gröna inslag. Druvtypisk doft med mineraliska toner.
Torr, välbalanserad med inslag av citrus och lång eftersmak. Passar till
skaldjur och olika rätter med hög syra.

1/1 – 439:- / glas 113:-

Rheingau Riesling Classic
Producent: Jakob Jung
Ursprung: Rheingau, Tyskland
Druva: Riesling
Klar ljusgul färg. Ung fruktig doft med inslag av citrus och aprikos. Torrt
smakrikt friskt vin med visst mineralinslag.
Passar utmärkt till skaldjursanrättningar. Gärna med lite hetta.

1/1 – 486:- / glas 122:-

Gruber Röschitz Hundspoint
Producent: Gruber Röschitz
Ursprung: Österrike
Druva: Grüner Veltliner
Ett elegant vitt vin med friska äppelaromer och en livfull blommighet.
Doften är citrusrik med en antydan av kryddnejlika och vitpeppar.
Smaken är torr och fruktig och har en frisk syra med inslag av
honungsmelon, passionsfrukt och krusbär. Eftersmaken är rik på mineral
och har en behaglig krispighet.

1/1- 495:- / glas 125:-

Mademoiselle de T
Producent: Château de Tracy
Ursprung: Pouilly Fumé, Loire, Frankrike
Druva: Sauvignon blanc
Ljust gyllene i färgen. Doft av citrusfrukter såsom citron, apelsin och
passionsfrukt. Elegant, rik smak med inslag av citrus och mineraltoner.
Bra och balanserad eftersmak med inslag av citronzest.

1/1 520:- / glas 132:-

Chablis Olivieira Lecestre
Producent: Domaine De Olivieira Lecestre
Ursprung: Chablis, Frankrike
Druva: Chardonnay
Gyllengul färg med gröna inslag. En fräsch och elegant doft med inslag av
citrus och blomtoner. Smak av citrus och grapefrukt med en lång och
elegant avslutning. Passar fint till fisk och skaldjur.

1/1 – 490:- / Magnum (1,5l) – 980:- / glas – 124:-

Starmont Chardonnay
Producent: Starmont Winery
Ursprung: Napa Valley. USA
Druva: Chardonnay
Tropiska frukter, äpple, citrus och vanilj i doften. Smaken är medelfylligt
med balanserad syra, äpple, citrus, fat och en frisk avslutning.

1/1 – 795:-

Ribeauvillé Pinot Gris
Producent: Cave de Ribeauvillé
Ursprung: Frankrike, Alsace
Druva: Pinot Gris
Ljusgul färg med gröna inslag. Druvtypisk doft med mineraliska toner.
Vinet är ekologiskt, torrt och välbalanserat med inslag av citrus
och en lång eftersmak.

1/1 – 495.- / glas – 125:-

__________________________________Röda viner_________________________________
La Piuma Montepulciano d’Abruzzo

Damana 5

Producent: La Piuma
Ursprung: Abruzzo, Italien
Druva: Montepulciano
Klar mörk röd färg. Stor fruktig doft med inslag av mörka körsbär,
hallon, svartpeppar och litet inslag av vanilj.
Smakrikt fylligt vin med bra fruktighet och balans. Lång god eftersmak.
Passar utmärkt till fläskfilé, nötkött eller en god smakrik pasta.

Producent: Tábula Bodags y Vinedos
Ursprung: Ribera del Duero, Spanien
Druva: Tempranillo
Djupt körsbärsröd färg. Balanserad doft, röd frukt och inslag av ek. Smak
av röda bär med inslag av vanilj. Passar till kötträtter med eleganta såser
och tillbehör.

Barbera del Monferrato

Chianti Classico Querciavalle

1/1 – 339:- / glas 85:-

1/1 – 430:- / glas – 110:-

Producent: Vicara
Ursprung: Monferrato, Piemonte, Italien
Druva: 95% Barbera, 5% Fresia
Rubinröd i färgen, rik och fruktig, druvtropisk doft med
inslag av viol och vanilj.
Friskt vin med bra syra, inslag av röda bär.

Producent: Famiglia Losi
Ursprung: Toscana, Italien
Druva: 90% Sangiovese, 10% Canaiolo
Djupt rubinröd färg. Generös doft med körsbär, viol och kryddor.
Balanserade tanniner med inslag av röda bär, vanilj
och en lång härlig eftersmak.

1/1 – 355:- / glas – 89:-

1/1 – 455:- / glas – 115:-

Rocca Sveva Valpolicella

Rocca Sveva Ripasso

Producent: Cantina di Soave
Ursprung: Valpolicella, Italien
Druva: Corvina, Rondinella, Molinara
Inbjudande mörkröd färg. Karaktär av bigarråer, körsbär och lingon.
Balanserad syra och mjuka tanniner. Serveras med fördel till smakrika
pastarätter med kött.

1/1 – 370:- / glas – 90:-

Santa Tresa Nivuro
Producent: The Wine People
Ursprung: Sicilien, Italien
Druva: Nero d`Avola, Perricone
Ekologiskt vin. Rödlila i färgen och intensiv doft av svarta och röda bär.
Smaken har en hög koncentration av bärighet och mineraler.
Passar bra till kallskuret, ostar och eleganta fläskköttsanrättningar.

1/1 – 395:- / glas - 99:-

Producent: Cantina di Soave
Ursprung: Valpolicella, Italien
Druva: Corvina, Rondinella, Molinara
Rubinröd färg. Doftkaraktär av körsbär, björnbär, kakao och torkad
frukt. Smaken är ihållande med sammetslena tanniner, balanserad syra
och ek. Perfekt till grillat kött.

1/1 – 470:- / glas – 115:-

Dolcetto d’Alba
Producent: Poderi Roset
Ursprung: Piemonte, Italien
Druva: Dolcetto
Rubinröd färg, elegant doft med inslag av röda bär, rund och
välbalanserad med inslag av mörk frukt.

1/1 – 490:- / glas 125:-

__________________________________Röda viner_________________________________

Knucklehead Zinfandel
Producent: Scotto cellar
Ursprung: Sierra foothill, Kalifornien, USA • Druva: Zinfandel
Intensiv, fruktig doft med inslag av sötlakrits, mörka bär, plommon, fikon
och kryddor. Mycket fruktig och kryddig smak med fatkaraktär, inslag av
lakrits, björnbär, mullbär och choklad med lång eftersmak .

1/1 – 495:- / glas – 125:-

Casicina Rocca 33, Barbera del Monferrato
Producent: Vicara
Ursprung: Monferrato, Piemonte, Italien
Druva: 100% Barbera, single vineyard
Djup röd färg. Aromatisk doft med inslag av mörka bär,
fat och en del kryddighet.
Generös smak med mörka bär och väl balanserad med lång eftersmak.
Passar till smakrika, gärna italienska anrättningar.

1/1 – 500:- / glas – 125:-

Ribeauvillé Pinot Noir
Producent: Ribeauvillé
Ursprung: Alsace, Frankrike
Druva: Pinot Noir
Ljust röd i färgen. Subtila dofter av ljusa röda bär men även blåbär. Elegant
fruktig smak-karaktär med mjuk syra och måttligt med tanniner. Passar
bra till eleganta kötträtter och grillad fisk.

1/1 – 525:- / glas - 129:-

Crozes Hermitage
Producent: Domaine Lombard
Ursprung: Rhône, Frankrike
Druva: Syrah
Mörkröd i färgen. I doften ﬁnner man röda bär, hallon, lakrits.
Smaken ger en angenäm tanninstruktur med inslag
av jordgubb, tryffel och vitpeppar.

1/1 – 590:-

Anjoli Priorat
Producent: Celler Ardevol
Ursprung: Priorat, Spanien
Druva: Garnacha, Cabernet Sauvignon
Rubinröd färg. Doft av färska bär och tobak. Fylligt vin med
välintegrerade tanniner och ger karaktär av plommon och björnbär.
Passar bra till lamm och nöt tillsammans med grillade grönsaker.

1/1 – 595:-

Cambria Pinot Noir
Producent: Jackson Family Wines
Ursprung: Kalifonien, USA • Druva: Pinot Noir
Stor och ganska öppen doft med inslag av hallon, jordgubbar och stram
fatkaraktär.
Medelfyllig och något utvecklad smak med ton av vanilj och kryddor.
Lång och muk eftersmak. Mycket gott till eleganta fågel- och kötträtter.

1/1 – 690:-

__________________________________Röda viner_________________________________
Amarone della Valpoliciella Classico
Producent: Farina Wines • Ursprung: Valpolicella, Italien
• Druva: 70% Corvina, 20% Rondinella, 10% andra druvsorter
Klar mörk röd färg. Rätt stor doft med fruktighet och inslag av
russin, choklad, kryddor och mörk frukt.
Smakrikt fylligt vin med fin fruktighet i ganska mjuk stil och islag
av torkad frukt och liten tobakston.
Detta amaronevin passar utmärkt till vällagrade ostar som
Pecorino och Parmesan men även till blåmögelost.
Är perfekt till en kraftig köttanrättning.

1/1 – 750:-

Barolo Poderi Roset
Producent: Poderi Roset
Ursprung: Italien, Piemonte
Druva: Nebbiolo
Rubinröd färg med inslag av tegel. Aromatisk doft med inslag av fat. Rund
och elegant i smaken med inslag av mogen frukt, viol samt vanilj.

Château Palmer Margaux 2004
Producent: Château Palmer
Ursprung: Margaux 3ème Cru Classe, Frankrike
• Druva: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot
Doften är rik med mörk frukt, svarta vinbär, mullbär,
choklad, kaffe och fat.
Smaken är torr, frisk och fruktig med solmogen frukt.
Bra balans, bra syra och inslag av plommon, mörk choklad, ceder, örter,
blyerts och nya fat.
Ett torrt, friskt och fruktigt vin med klassisk, mörk frukt,
bra syra och lång, elegant eftersmak.
Detta vin som precis börjat sin resa kan avnjutas nu med all dess
ungdomlighet och spänst eller lagras och nå sin topp
om femton till tjugo år.
Klassat som ett av världens bästa viner.

1/1 – 4997:-

1/1 – 759:-

Rocca Sveva Amarone
Producent: Cantina di Soave
Ursprung: Valpolicella, Italien
Druva: Corvina, Rondinella, Molinara
Mörkt rubinröd färg. Intesiv doft av körsbär, fikon och russin. Även
vaniljtoner infinner sig i doften. Smaken är ljuvligt kraftig och har en sötma
med sig i detta alkoholstarka vin. Passar bra till mustiga kötträtter och
ostar från Italien.

1/1 – 795:-

Châteauneuf du pape – Classic red
Producent: Domaine Saint Préfert.
Ursprung: Châteauneuf du pape, Rhône, Frankrike.
Druva: 60% Grenache, 40% Mourvèdre.
Djupröd i färgen. Doft av mörka bär, peppar och lakrits. Smaken är kraftig
med mjuka, mogna tanniner.
Serveras med fördel till mustiga rätter med mörkt kött, gärna grytor eller
stekar.

1/1 – 849:-

Château Palmer Margaux 1996
Producent: Château Palmer
Ursprung: Margaux 3ème Cru Classe, Frankrike
• Druva: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot
Doften är rik med mörk frukt, svarta vinbär, mullbär, choklad, kaffe och
fat. Smaken är torr, frisk och fruktig med solmogen frukt. Bra balans, bra
syra och inslag av plommon, mörk choklad, ceder,
örter, blyerts och nya fat.
Ett torrt, friskt och fruktigt vin med klassisk, mörk frukt,
bra syra och lång, elegant eftersmak.
Moget och komplext vin för den som vill smaka av
“top of the line” inom vinvärlden.

1/1 – 5895:-

__________________________________Dessertviner________________________________

Ruffino Serelle Vin Santo del Chianti

Dulce Monastrell

Producent: Ruffino
Ursprung: Toscana, Italien
Druva: Malvasia, Trebbiano
Vinet har bärnstensfärg. Doft av apelsinskal, honung, peppar och lite
kanel. Smaken är söt och aromatisk. Eldigheten i vinet är tydlig med sina
15,5% alkohol. Karaktär av russin, torkad aprikos och vanilj. Serveras
traditionellt till biscotti, men fungerar utmärkt till desserter med nötter
eller ostar.

Producent: Bodegas Castaño
Ursprung: Murcia, Spanien • Druva: Monastrell
Ung och fruktig doft med inslag björnbär och körsbär,
lakrits och choklad.
Smaken är söt och fyllig med en välbalanserad fruktsyra samt inslag
av plommon, mörka bär och choklad.
Vinet går utmärkt till smakrika grönmögelostar som stilton, roquefort
och gorgonzola.

1/1 (37,5) – 695:- / 18:- cl

Monbazillac Jour de Fruit
Producent: Domaine l'Ancienne Cure
Ursprung: Monbazillac, Frankrike
Druva: 90% sémillon, 10% muscadelle
Klar gyllengul färg. Nyanserad fruktig doft av vit persika, kanderade
frukter och honungsceder. Riklig, tät och fyllig smak med balanserad
livlig frukt. Ett ekologiskt dessertvin tillverkat på botrytiserade
druvor.Serveras med fördel till till gåslever, blåmögelost eller desserter.

1/1 (37,5cl) – 395:- / 12:- cl

1/1 (50cl) – 420:- / 15:- cl

Nivole
Producent: Michele Chiarlo
Ursprung: Italien, Piemonte
Druva: Moscato, Petit Grains
Ljust gul i färgen. Ung blommig druvtypisk doft med inslag av aprikos,
päron och honung. Smaken är söt, pärlande och kryddig med inslag päron
och fin friskhet.
Serveras med fördel till bärdesserter med lätt sötma.

1/1 (37,5cl) – 295:- / glas (10cl) 85:-

Rocca Sveva Recioto di Soave Classico
Producent: Cantina di Soave
Ursprung: Soave, Venetien, Italien
Druva: Garganega
Djupt gyllengul färg. Fruktdriven doft av aprikos, äpple och honung. Sött
vin med en syra som bär upp vinet. Karaktär av mandel och mogen frukt
i smaken.

1/1 – 525:- / 12:- cl

____________________________________Alkoholfria viner_________________________________

_______________Mousserande________________________
Arc-en-ciel rosé mousseux
Producent: Arc-en-Ciel
Ursprung: Languedoc, Frankrike.
Druva: Grenache
Bärig, torr och vuxen smak av hallon, smultron och röda vinbär.
Passar utmärkt som apertif.

1/1 (20cl) – 85:-

____________________Vitt_______________________________
Torres Natureo Free Muscat
Torr och frisk, diskret Muskat-ton, inslag av gröna äpplen, aprikos och citrusavslutning.
Passar till fisk, skaldjur och som aperitif.

1/1 220:- / glas 55:-

____________________Rött_______________________________
Torres Natureo Free Syrah
Fylligt vin med inslag av björnbär och blåbär, balanserad syra.
Passar till smakrika kötträtter och revben.

1/1 220:- / glas 55:-

