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Draught Beer

Bottled Beer

Falcon Export

Falcon Export

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

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

40cl 59

kr

50cl 69

50cl 69

kr

Eriksberg Karaktär

Eriksberg

Karaktärsfull premiumlager med härliga
humletoner och mycket malt.
40cl 65

kr

50cl 75

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

kr

50cl 69

Staropramen

kr

50cl 77

Fruktig smak med inslag av honung, ljust bröd och
citrus.
630ml 89

Non-Alcoholic Beer
Carlsberg Alcohol Free Organic
Maltig smak med inslag av ljust bröd, gräs och
humle.

Birra Poretti Originale

En balanserad alkoholfri öl med hög bitterhet och
friska humeltoner.

Ekologiskt ljust lageröl med frisk smak.

kr

33cl 42

kr

Brooklyn Special Eﬀects IPA

Brooklyn Lager
kr

PR

Smak av citrus, blommor och viss nötighet.

Special Effects IPA är en alkohlfri IPA som bevarar
de ljusa humlearomerna och smaken av en klassisk
IPA utan den typiskt höga ABVn.
33cl 44

Brooklyn East India Pale Ale

Fruktig smak av apelsin, örter och skog med
avslutning av rostade nötter och markerad beska.
33cl 69

kr

Brooklyn Special Eﬀects

kr

Carlsberg Hof Organic

33cl 64

33cl 40
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Inslag av blommor och frukt. Smaken är renare
och har något mindre maltsmak än andra italienska
öl.

33cl 55

kr

kr

Bottled Beer
33cl 59

kr

Singha

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".
40cl 67

kr

kr

kr

Pripps Blå Lättöl
Enter description
33cl 30

kr

1664 Blanc
Frisk doft av blommor, citrus och örter. Smaken är
läskande frisk med toner av örter och citron och en
liten ton av bröd.
33cl 65

kr

Bottled Cider
Somersby Pear

Celia Organic
Glutenfri, ekologisk lager. Maltig smak med liten
kryddig ton, inslag av ljust bröd, knäck, örter och
citrus.
33cl 62

kr

Erdinger Weissbier Kristall
Doften är mogen med exotisk fruktighet, generös
karmellaktig maltighet och en lätt humleton samt
inslag av honung och vanilj. Smaken är lätt, fräsch
och brödig med en liten fin humlebeska.
50cl 79

kr

Erdinger Weissbier Hefe
En fräsch och fruktig doft med inslag av citrus och
brödig maltighet. Smaken är medelfyllig.
50cl 79

kr

Intensiv doft av päron. Mindre söt, krispig smak
med stor päronarom.
33cl 55

kr

Somersby Lemon Spritz
Somersby Lemon Spritz är en mousserande,
välbalanserad cider med smak av solmogen citron
– lagom syrlig, lagom söt.
33cl 55

kr

Somersby Orchard Selection Rosé
En semi-söt rosécider med mousserande karaktär.
Smaken är baserad på syrligt röda krusbär i
kombination med fylliga jostabär.
33cl 55

kr

Flavored Alcoholic
Beverages

Red Wine
Rött vin
Glass 70

kr

Bottle 270

kr

Xide Cactus Lime
27.5cl 55

kr

Wyndham Estate Bin 444 Cabernet
Sauvignon
Rostade fat, svarta vinbär, ceder, mörk choklad,
tobak.

Xide Raspberry Blossom
27.5cl 55 kr

Glass 95

kr

Bottle 395

kr

Château du Trignon Côtes du Rhône

Non-Alcoholic Cider

Bottle 455

kr

Kenwood Zinfandel Discoveries

Somersby Pear 0,0%

Blåbärspaj, svarta vinbär, plommonmarmelad,
körbärspralin, peppar, kanel, sötlakrits, torkade
örter, mynta, dragon.

Intensiv doft av päron. Mindre söt, krispig smak
med stor päronarom.
33cl 40

Björnbär, körsbär, lakrits, mynta.

kr

Bottle 495

kr

Somersby Rosé 0,0%
Mindre söt och krispigt syrlig smak av röda krusbär
i kombination med fylliga jostabär.

Rosé Wine

kr
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33cl 40

Rosé vin

Soft Drinks
Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7-Up Free
33cl 30 kr

Glass 70

kr

Bottle 270

kr

Jacob’s Creek Le Petit Rosé
Tranbär, körsbär.
Bottle 365

kr

33cl 30

kr
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Château du Trignon Rosé

Ramlösa Original

White Wine
LA PRIMIZIA BIANCO

Smultron, jordgubbar, örter, blodapelsin.
Bottle 395

kr

Sparkling Wine
Campo Viejo Cava Brut Reserva

75 cl

Gula äpplen, päron, citron.
Glass 70

kr

Bottle 270

kr

Stoneleigh Riesling
kr

Bottle 395

kr

Moillard Bourgogne Chardonnay
Torkad frukt, blommig citrus.
Bottle 455

Bottle 355

kr

Eleganta, mjuka bubblor, en liten sötma som
balanseras fint av en läskande syra och solmogen
frukt i form av anjoupäron, gröna äpplen och
honungsmelon
Bottle 395

kr

kr

Kenwood Chardonnay Discoveries
Färsk guava, mango, ananas , gula plommon,
ängshonung, rostade fat, mandel, fudge,
smörstekt toast.
Bottle 495

kr

LE ARCHE PROSECCO EXTRA DRY

Päron, gröna äpplen, honung, citron.
Glass 90

Glass 70

kr

Champagne
Mumm Grand Cordon
Mineraler, färska frukter, vanilj, kola.
Bottle 895

kr

Gin

Cognac

Beefeater

Martell V.S

Kryddig, välbalanserad och fruktig doft med en
tydlig enbärskaraktär och friska
citrustoner.Välbalanserad smak med kryddighet,
fruktighet och elegans. Avslutas torrt, med citrus
och enbär.

Mild och mjuk doft med inslag av plommon,
aprikos och kanderad citron. Fruktigt balanserad
smak, rund och söt.

1cl 25

1cl 25

kr

1cl 25

kr

1cl 40

kr

kr
KaﬀeDrinkar

Rum
Havana Club Añejo 3 Años
Intensiv doft med toner av vanilj, karamelliserat
päron, banan och aningen rökig ek. Behaglig smak
med inslag av rök, vanilj och choklad.
1cl 25

Remy Marten

kr

Havana Club Añejo 7 Años
Utsökt doft av kakao, vanilj, ceder, lätt nyans av söt
tobak och tropisk frukt. Mjuk entré leder smaken
vidare till komplex välbalanserad mix av kakao,
vanilj, socker och karamelliserad tropisk frukt.

Specialty

kr
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1cl 28

Pernod

Whiskey
Jameson Original

1cl 25

kr

Vodka

PR

Doft av vanilj samt en nötig sherryton från faten.
Mycket mjuk, smakrik och fruktig med viss sötma.
Lång, sammansatt eftersmak med delikat
mognadsarom.

Anis ackompanjeras av ljuvliga kryddor samt en lätt
sötma. I de söta anistonerna finns lite mint och
fänkol. En len eftersmak som lämnar en mjuk
anissmak i munnen.
1cl 20

kr

Pernod Absinthe Superieure
Smaken är en fräsch explosion av malört, med en
sötande ton av anis. Komplex med en blandning av
gröna, kryddiga örter och kryddor med en lätt söt
och mjuk finish.
1cl 30

kr

Absolut Vodka Original
Ren doft med inslag av säd och en liten citruston.
Rik, rund smak med mjuk karaktär av bröd.
1cl 25

kr

Liqueurs

Tequila
Olmeca Blanco

Kahlúa
Doft av nyrostade kaffebönor, vanilj. Exotisk smak
med kombination av lätt vaniljsötma, kryddor och
kaffe.
1cl 20

Fräsch doft med toner av örter, grönpeppar och
citrus. Mild, rund smak med mineraler och honung.
1cl 20

kr

Olmeca Reposado
Fruktig och söt doft av agave, torkad frukt, halm
och ek. Söt smak med stråk av honung, kakao och
peppar med en lätt ton av rökighet.
1cl 25

kr

Minttu Peppermint
Stor, frisk doft och kraftfull smak av stark
pepparmint.

kr
Fråga gärna personalen om vilka alkoholfria alternativ som finns.

1cl 20

kr

