____________________________________Fatöl_______________________________________
Carlsberg Hof organic

Staropramen Premium

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

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

40 cl - 64:- / 25 cl - 45:-

Falcon Export
Brödig smak med inslag av honung, aprikos och citrus.
Serveras vid 8-10°C till husmanskost eller som sällskapsdryck. 5,2%

40 cl - 69:- / 25 cl - 47:-

40 cl - 84:- / 25 cl - 57:-

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 - 84:- / 25 cl - 57:-

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

40 cl - 84:- / 25 cl - 57:-

100W IPA
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%

40 cl - 84:- / 25 cl - 57:-

100W är en perfekt torr och ljus IPA, med tydliga toner av
grapefrukt och citron. Aromatisk med inslag av krusbär och lite
passionsfrukt och tallskog.
Smaken bärs upp med inslag av krusbär och blåbär.
Passar till rätter av lamm- eller nötkött eller som sällskapsdryck.
Humle: Amarillo, Centenial och Mosaic
Malt: CaraPils.
Färg: Ljusgul
6,8%

40 cl - 115:- / 25 cl - 94:-

___________________________________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 - 60:-

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 - 94:-

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

33 cl - 64:-

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 – 84:-

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

50 cl - 99:-

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

33 cl – 80:-

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 - 74:-

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 - 74:-

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

33 cl - 74:-

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 – 74:-

_____________________________________ Cider _______________________________________________

______________________________Grappa____________________________________
Fattoria di Cavalcaselle
Land: Italien Producent: Montresor
Druva: Garganega Alkoholhalt: 40%
Stor, ren doft med inslag av stjälkrussin och en ton av halm.
Fyllig, ren och fruktig smak.

26:- / cl

Romano Levi Paglierina
Land: Italien
Producent: Levi Serafino
Druva: Barbera, Dolcetto, Nebbiolo
Alkoholhalt: 45%
En rustik grappa med inslag av, vanilj, blommor, kola och smöriga
aromer. Lagrad i 5 år.

53:-/cl

Marolo Barbera
Land: Italien Producent: Marolo
Druva: Barbera Alkoholhalt: 40%
En klar grappa med rustikt spritigt anslag med lång och elegant eftersmak.
Karaktär av röda bär, peppar och smörighet.

39:- / cl

Romano Levi Bianca
Land: Italien Producent: Levi Serafino
Druva: Nebbiolo, Dolcetto, Barbera Alkoholhalt: 45%
Klar grappa. Pepprig, röda bär, anis, kryddtoner, timjan, rosmarin,
kryddig eftersmak, rivig och tuff men god och lång eftersmak.

55:- / cl

Marolo Gewürtztraminer
Land: Italien
Producent: Marolo
Druva: Prosecco
Alkoholhalt: 42%
En elegant, klar och doftintensiv grappa med aromatiska inslag av
litchifrukt och blommor.

39:- / cl

Marolo Barolo 20 år
Land: Italien Producent: Marolo
Druva: Nebbiolo Alkoholhalt: 50%
En elegant fatlagrad grappa med mycket stor komplexitet och utvecklade
aromer. Toner av vanilj, mocka, choklad, kaffe och torkad frukt.

83:- / cl

Capovilla Moscato
Land: Italien Producent: Capovilla Vini & Distillati
Druva: Moscato Alkoholhalt: 41%
En mycket aromatisk och frisk grappa med inslag av citrus,
honung och flädertoner.
Mjuk och rund och mycket elegant avslutning

59:- / cl

______________________________________Grappa__________________________________________

_________________Whisky____________________________ Cognac / Calvados ___________________
Tullamore Dew (Irland) 24:- /cl

____________Cognac______________

Famouse Grouse (Scotland) 24:- / cl

Grönstedts Monopole 28:- /cl

Jameson (Irland) 24:- /cl

Braastad XO Superior 48:- /cl

Jack Daniels (USA) 24:- /cl

Remy Martin XO 86:-/cl

Monkey Shoulder (Speyside) 26:- / cl
Johnnie Walker black label (Scotland) 26:- /cl
High coast dalvve (Sverige) 28:- / cl
Makers Mark Bourbon (USA) 28:- / cl
Old Overholt Rye (USA) 28:- / cl
Auchentoshan Three Wood (Lowland) 38:- /cl

_____________Calvados____________

Lagavulin 16 years (Islay) 43:- /cl

Lecompte orginel 28:- / cl

Kyrö Malt Rye (Finland) 48:- / cl

Lecompte 12 ans 52:- / cl

Ardbeg Corryvreckan (Islay) 53:- /cl
Glenmorangie 18 years (Speyside) 63:-/cl

________________Whiskey__________________________ Cognac / Calvados_____________

_____________Rom / Tequila________________________________ Likörer__________________
__________________Rom_________________

Amaretto
Bailey’s

Angostura 1919 26:-/cl
Rhum J.M. XO 42:-/cl
Ron Barcelo Premium 46:-/cl
Angostura 1787 49:-/cl

Benedictine
Cointreau
Drambuie
Flaggpunsch
Frangelico
Galliano

_________________Tequila________________

Grand Marnier Rouge
Limoncello Luxardo

Calle 23 Blanco 25:- / cl
Patron Silver 35:- / cl
Bruxo No 1Espadin Mescal 38:- / cl
Patron Anejo 39:- / cl

Liquer Cherry Manier
Sambuca
Strega
Xanté
Samtliga 20:- / cl

______________Rom / Tequila________________________________Liqueur ____________________

_______Övriga alkoholfria drycker_______________ Kaffe / Te / Kombutcha________
Läsk/juice/vatten
Pepsi 38:Pepsi Max 38:Zingo 38:-

Kaffe
Nymalda högklassiga Kenya AA bönor pressas
direkt i kanna för bästa smakupplevelsen.

37:-

Espresso
100% Arabicabönor för en intensiv kraftfull smak.

7-up 38:-

Enkel - 30:- / Dubbel - 42:-

Limonata 38:Apelsinjuice 38:-

Macciato
Enkel - 33:- / Dubbel - 45:-

Äpplejuice 38:-

Cappuccino 42:-

Isvatten 15:Mjölk 33:-

Mineralvatten
San Pellegrino 25cl 38:San Pellegrino 75cl 85:-

Caffe Latte 49:-

Te svart – Earl Grey
Ekologiskt svart te med klassisk bergamott

42:-

Te grönt – Grönt & skönt
Grönt fairtrade-märkt te med smak av citron

42:-

Alkoholfri öl
Staropramen non alcoholic 53:Eriksberg non alcoholic 53:Kronenbourg veteöl non alcoholic 53:Brooklyn Hoppy lager non alcoholic 60:Sigtuna Pale Ale non alcoholic 60:-

Te rött – Röd Skymning
Ekologiskt och koffeinfritt rooibos te med mild smak av vanilj

42:-

Te vitt – Clipper raspberry
Ekologiskt och koffeinfritt te med en mild frisk hallonsmak.

42:-

