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Draught Beer
40cl

Falcon Export 5.2%

Pint

55 kr 65 kr

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och honung. Brödig smak
med avslutning av halm, honung och uppstramande bitterhet.

Eriksberg Karaktär 5.4%

59 kr 69 kr

Karaktärsfull premiumlager med härliga humletoner och
mycket malt.

Staropramen 5%

59 kr 69 kr

Doft av hårt bröd, toner av brynt smör och blommor. Fruktig
smak med lättrostat bröd och frukt. Avslutande och långvarig
friskhet och beska. Staropramen betyder "den gamla källan".

Bottled Beer
Bottle

1664 Lager 5%

55 kr

Brödig doft med örtighet från humlen. Tropisk frukt i en lång
mjuk eftersmak. Karaktäristisk är strisselspalthumlen.

Brooklyn East India Pale Ale 6.9%

69 kr

Fruktig smak av apelsin, örter och skog med avslutning av
rostade nötter och markerad beska.
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Carlsberg Hof Organic 4.2%

50 kr

Ekologiskt ljust lageröl med frisk smak.

Erdinger Weissbier Hefe 5.3%

69 kr

En fräsch och fruktig doft med inslag av citrus och brödig
maltighet. Smaken är medelfyllig.

Eriksberg 5.3%

65 kr
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Aromtatisk doft av tall, rosmarin och citrus. Brödig smak med
riklig beska.

Falcon Export 5.2%

65 kr

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och honung. Brödig smak
med avslutning av halm, honung och uppstramande bitterhet.

Holsten Pilsner 4.9%

69 kr

Non-Alcoholic Beer
Bottle

Carlsberg Alcohol Free Organic
0.5%
Maltig smak med inslag av ljust bröd, gräs och humle.

40 kr

Bottled Cider
Bottle

Somersby Pear 4.5%

55 kr

Intensiv doft av päron. Mindre söt, krispig smak med stor
päronarom.

Somersby Sparkling Spritz 4,5

55 kr

Mousserande bittersöt cider med en rund, fin ton av apelsin

Non-Alcoholic Cider
Bottle

Somersby Pear 0,0% 0%

40 kr

Intensiv doft av päron. Mindre söt, krispig smak med stor
päronarom.

Somersby Rosé 0,0% 0%

40 kr

Mindre söt och krispigt syrlig smak av röda krusbär i
kombination med fylliga jostabär.

Hard Seltzer
33cl
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Amber Bay Fresh Lime 5,0%

69 kr

Amber Bay är en hard seltzer gjord på endast kolsyrat vatten,
alkohol och lime. En uppfriskande och helt osötad dryck.

Soft Drinks

30 kr

PR

7up

Bottle

Pepsi

30 kr

Pepsi Max

30 kr

Zingo

30 kr

Ramlösa Original

30 kr

Rött Vin
Glass

Montecampo - Sangiovese

Bottle

70 kr 250 kr

Fruktig och nyanserad smak av röda frukter, fräsch och
elegant struktur med balans. Perfekt till rätter av fläsk och
lättare nötkött

Rocca di Montemassi Sangiovese

340 kr

Fruktigt och smakrikt vin med inslag av fat, körsbär, lakrits,
choklad och örter

Alkoholfritt Vin

70 kr 250 kr

Jacobs Creek Unvined Shiraz. Fruktigt och smakrikt vin med
inslag av fat, blåbär, björnbär örter, lakrits och vanilj.

Vitt Vin
Glass

Montecampo - Garganega

Bottle

70 kr 250 kr

Aromatisk, fräsch smak med struktur av ljus frukt, ren, tydlig
eftersmak med ton av mandel och tropisk frukt. Passar till en
perfekt aperitif för dem som gillar torrt vin

Rocca di Montemassi Vermentino

340 kr
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Fruktig, nyanserat vin med frisk smak, toner av gråpäron,
honungsmelon, krusbär, lime, mineral och örter. Serveras till
rätter av fisk och skaldjur

Alkoholfritt Vin

70 kr 250 kr

Jacobs Creek Unvined Riesling. Fruktig, ungdomlig smak med
liten sötma och inslag av päron, gröna äpplen, honungsmelon
och lime.
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Rosé Wine

Glass

Bottle

Montecampo - Mix av druvor 70 kr 250 kr
Fräsch och balanserad smak av hallon, jordgubbar och röda
citrusfrukter. Passar utmärkt som sällskapsvin och förrätter
med lax och skaldjur samt enklare pastarätter

Sparkling
Glass

Campo Viejo Cava Brut
Reserva

Bottle

75 kr 280 kr

Torrt, mycket friskt och fruktigt vin med inslag av gula äpplen,
päron och citron. Serveras som apertif eller till rätter av fisk
och skaldjur.

Glass

Zonin Prosecco 1821

Bottle

85 kr 320 kr

Torr, ungdomlig, fruktig och aromatisk smak med liten sötma
och inslag av päron, citrus, melon och lime. Serveras som
sällskapdryck eller till lättare fiskrätter
Fråga gärna personalen om vilka alkoholfria alternativ som finns.

