
 

VINLISTA 
 

Champagne/Mousserande viner  
 
Cremant de Bourgogne Cuvée Carl-Otto 750ml Vinbonden Carl-Otto från Köpingsbergs vingård utanför Ystad, 

har tillsammans med en vinproducent i Bourgogne tagit fram detta smakrika mousserande vin. Vinet har toner 

av mogen frukt och passar utmärkt både som fördrink men även till skaldjur och fiskrätter. Vinet består utav 

55 % Pinot Noir och 45% Chardonnay  355:-    90:- glas  

 
Champagne Joseph Perrier Cuvée Royal 375ml Joseph Perrier var hovleverantör till Queen Victoria och Edward VII, 

därav namnet ”Royal Cuvée”. Elegant och fruktig av äpple, långt, fylligt och friskt avslut   360: - 

 
Champagne Tribaut Brut Origine 375ml Champagnen har fina små bubblor som håller länge. Doften är fruktig 

med toner av päron, plommon och en liten fin rostad briocheton.  360: -  

 
Champagne Tribaut Brut Nature 750ml Man hittar delikata dofter av torkad frukt, äpple och bröd med en 

antydan av aprikos. Smaken är fruktig och fyllig med en härligt balanserad syra och en lång eftersmak. Ett vin 

som dricks främst tillsammans med fisk och skaldjur eller i goda vänners lag!  595: - 

Vita viner  
 
2016 Arva Naturalis Verdejo, Castilla Spanien.  
Ett torrt vin med mjuk och fruktig smak med mineraliska inslag 325: - 80: - glas  

 
2016 Chablis AC Lavanturex, Bourgogne Frankrike I smaken finner man citrus och fyllighet. Ett mycket elegant 

vin med lång balanserad eftersmak.  595: - 

 
2016 Riesling Tradition, Alsace, Frankrike Denna Riesling är frisk med en smak av citron och persika. Den har 

en inbjudande doft av ananas och lindblom.  495: -  

 
2016 Sauvignon IGP, Loire Frankrike Dominerande doft av krusbär och svartvinbärsblad. En intensiv smak som 

är balanserad med en markerad syra.  395: -  110:- glas 

 
2016 Grüner Veltiner, Kies, Kamptal Österrike En doft med fräscha aromer av gröna äpplen och apelsin. Till 

smaken framträdande gula äpplen, honung och mineral-toner med ett kryddigt avslut   485: -  115:- glas 

 
2015 Long Barn Chardonnay, Kalifornien, USA En fruktig och fyllig smak av vanilj, smör och rostade ekfat. 

Härlig doft av mogna äpplen och citrus  425: -  110:- glas 
 
2016 Rauen Riesling Edition Matthias, Mosel, Tyskland Till smaken en sötaktig fruktighet tillsammans med en 

krispig syra. Eftersmaken är frisk och mineralisk.  450: -  110:- glas 

 
 



 

 

Röda viner  
 
2017 Arva Naturalis Tempranillo, Castilla, Spanien Vinet har fin, klar rubinröd färg och doftar fruktigt. Mjukt 

till smaken med lätt fatkaraktär och mogen eftersmak.  325: -  80:- glas 

 
2015 Cicilio Valpolicella Superiore Ripasso, Aldo Degani, Veneto, Italien 
En stor doft av mörka bär, fyllig smak, intensiv frukt och strävhet kombinerat med stor friskhet 495:-  

 

2015 Powers Malbec, Powers Winery, Washington Estate, USA 
Aromer av mogna björnbär och körsbär med en frisk smak av hallon och toner av vanilj 420: -  110:- glas 

   

2016 Cole Mirador, Pinot Noir, William Cole, Casablanca Valley, Chile 
Doft av mogna körsbär, ett mjukt och lätt vin med smak av mogna bär och en frisk syra 395: -  110:- glas 

 
2014 Flor de Baco Crianza, Bodegas Forcada, Rioja, Spanien 
Intensiv frukt med inslag av rostade toner och choklad, avslutet bjuder på härliga vaniljtoner   420: - 

   

2014 Renwood Zinfandel, Renwood Winery, Kalifornien, USA 
Aromer av färska jordgubbar med balanserad ekkaraktär och en mjukt avslut. 525: - 

 

2014 Vondeling Erica Shiraz, Paarl, Sydafrika Parfymerad doft med inslag av mörk frukt, nejlika och muskot. 

Ett elegant vin med fyllig smak av kakao och tryffel.  550: -  

 
2015 Chianti Classico, Tenuta Bibbiano, Toscana, Italien Ett elegant och välstrukturerat vin med en stor doft 

av svarta körsbär och vinbär, en intensiv och kvardröjande smak med ekkryddighet. 525: - 

 
Bodegas Felix Callejo - Flores de Callejo, Ribera del Duero, Tempranillo Spanien Doften är härligt aromatisk 

och ung med toner av röda mogna körsbär och viol. Smaken är medelfyllig med toner av röda bär, viol, 

kryddiga toner såsom kanel och lite balsamico.  350: -   100:- glas 

 
2014 Wines of Substance Cabernet Sauvignon  Washington, USA Doften är stor och mäktig av svarta vinbär, 

mörka plommon, viol, tobak och örter. Smaken är komplex och mest fram-trädande karaktär är solmogna 

svartvinbär, rostade fat som balanseras bra med de tanninerna.  410: - 

   

2013 Birichino St Georges Zinfandel old Vines  I doften känner man både röda och mörka bär, som hallon och 

körsbär. Smaken är balanserad med en lång eftersmak. Den är härligt fyllig av röda bär med en touch av lakrits. 

Det här är en Zinfandel att njuta av!  575: -  

 
2011 Nittardi Chianti Classico Riserva DOCG  Italien Härligt klar rubinröd färg och doft av färska mogna 

körsbär och hallon med en ton av sälta och blommighet. Smaken är fruktig av röda färska bär, tydliga tanniner 

med mineralstruktur och vinet bjuder på ett långt avslut.  795: -  



 

 

 

Rosévin  
 
2016 Horgelus Rosé, Domaine Horgelus, Gascogne, Frankrike  

Ett mjukt och fräscht rosévin med härlig syra      325:- 95:- glas 

Dessertvin/Portvin  
 
2013 Moscatel de Setúbal, Joao Barbosa, Setúbal, Portugal Nyanserad, söt smak med inslag av 

apelsinmarmelad, sultanarussin, torkade aprikoser, honung och knäck.  100: - glas  

 
2013 Coteaux De Layon, Loire, Frankrike Blommigt i doften där kaprifol och fläder är framträdande. Även 

inslag av exotisk frukt såsom solmogen ananas och aprikos. Sötman bär upp vinet med härlig syra. Vinet har ett 

härligt avslut med ljuvliga honungstoner.   100: - glas  

 
Grådask (Tawny Port) Söt och medelfylligt portvin med balanserad fruktsyra och smak av torkad frukt, nötter, 

mandel och vanilj. Lång ele-gant eftersmak.   90: - glas 

 
2011 Porcas Late Bottled Vintage, Porto, Portugal Ett portvin med kraftfullt rubinröd färg och med en 

intensivt fruktig doft full av röda och mörka bär. Smaken är tät och kraftfull med integrerade tanniner och full 

av delvis torkade bär med en lång aromatisk avslutning.   100: - glas  

 

2016 Moscato d´Asti, Cascina Galleto Piemonte, Italien Inbjudande doft av smultron och färsk lime med toner 

av vita blommor. Smaken är friskt läskande samtidigt som den har en mjuk sötma.  100: - glas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Övriga drycker 

Öl 
 

50cl starköl 70 kr 

Ysta Färsköl  

Mariestad Export      

Zlatopramen 

Skånsk Klassiker 

 

33 cl starköl 60 kr 

Carlsberg Hof 

Staropramen 

Nils Oscar God Lager  

Nils Oscar India Ale 

 

Alkoholfritt vin, öl och cider 
Naturo Free Muscat  37,5 cl 72 kr 

Torr vitt alkoholfritt vitt vin med druvig, något parfymerad smak med inslag av fläder, 

päron och mandel.  

 

Staropramen, Non-Alcoholic 33 cl 40 kr 

Skånsk äppelcider 55 kr 

Kullamust äpple och jordgubb 30 kr 

 

Läsk/Lättöl/Vatten 

Coca Cola, Coca Cola Light, Sprite, Fanta, Ramlösa Naturell, Ramlösa citron, Lättöl 28 kr 

 

Cider   
Äppelcider med smak av jordgubb rosé, Kiviks fläderblom 55 kr 

 

Snaps 
 Piratens besk, OP, Skåne, Svart Vinbär, Vodka, Hallands fläder 18 kr/cl 
 

Avec 
Grönstedts Monopol  24 kr/cl 

Jean-Luc Pasquet Cognac 34 kr/cl 

Calvados Hors D` Age 34 kr/cl 

Famous Grouse, Ballantine´s, Jameson 22 kr/cl 

Highland Park 12 yo 28 kr/cl 

Ardbeg 10 yo 40 kr/cl 

Macmyra ”Svensk EK”  34 kr/cl 

Ron del Barrilto 38 kr/cl 

Grappa Di Sfursat 28 kr/cl 

Bailey`s Irish Cream, Cointreau, Drambuie, Likör 43, Xanté 22 kr/cl 

 

Kaffe med påfyllnad 25 kr 

 


