
DRYCKER



NÅGOT FÖRE MATEN

Hallonmojito
Lime,  hallon, rom, råsocker

joRDgubbsbEllini
Jordgubbspuré toppat med prosecco

sommaRCosmopolitan
Vodka, amaretto, rabarbersirap, citronjuice

aloHa 
Härnö gin, blå curacao, citron, sockerlag

passiontail
Passionsfruktsjuice, tonic, lime, mynta. Alkoholfri.

125;-/st



MOUSSERANDE

RoDEstiu oRganiC Cava 	 76;-/379;-
Druvor: Xarel-lo, Macabeo, Parellada  Land: Spanien
Torrt medelfylligt och balanserat mousserande vitt vin med friska 
toner. Lång välbalanserad eftersmak med härlig elegant mousse.

pRosECCo tREviso bRut DoC 	 76;-/389;-
Land: Italien  Druvor: Glera
Medelfyllig, elegant, fräsch, fruktig smak av gröna päron, persika,
citrus, grapefrukt och mineral.

CHAMPAGNE

pHilipponnat RoYalE RÉsERvE bRut 900;-
Land: Frankrike
Druvor: Pinot Noir 65%, Chardonnay 30% och Pinot Meunier 5%
Elegant, fruktig, fräsch, syrligt torr och balanserad smak med 
tydliga äppeltoner, gräddig kola och aningen brödiga toner.



VITT VIN

REina DE Castilla DE isabElino vERDEjo  76;-/329;-
Land: Spanien  Druvor: Verdejo
Fruktig med inslag utav melon och päron samt en örtig struktur. 

la saulZaiE musCaDEt sÈvREEt-mainE-suR-liE   83;-/339;-
Land: Frankrike  Druvor: Melon de Bourgogne
Frisk, torr och pigg smak med inslag av minreal och citrus.

ConosuR bÍC iClEta RiEsling 109;-/439;-
Land: Chile  Druvor: Riesling
Syrligt med citrustoner, en viss mineralitet och örtighet i avslutet. 

tRapiCHE EstatÍC ion 1883 CHaRDonnaY 93;-/369;-
Land: Argentina  Druvor: Chardonnay
Torr, koncentrerad, frisk smak utav tropisk frukt och mogen citrus. 
Integrerade fattoner samt ett friskt avslut.

pEtRi sElECtion paRCEllaiRE  76;-/339;-
Land: Frankrike  Druvor: Chardonnay 
Halvtorrt vin med en lättare fetma som gör ett balanserat vin 
med ett uns utav syra.

RÖTT VIN

ROSÉ VIN

pEtRi sElECtion paRCEllaiRE 	 76,-/339,-
Land: Frankrike  Druvor: Syrah, Grenache
Torr, ungdomlig smak av hallon, körsbär, jordgubbar och örter.



RÖTT VIN

luCaRElli Rosso DEl salEnto igt  88;-/349;-
Land: Italien  Druvor: Sangiovese, Malvasia Nera, Aglianico
Medelfylligt vin med toner utav solmogna bär och fruktiga tanniner. 

Coto vintagE CRianZa  90;-/359;-
Land: Spanien  Druvor: Tempranillo
Medelfylligt med en bra balans mellan mörk plommonfrukt 
och lättrostade fattoner. 

CHinon lEs paRCEllEs  92;-/369;-
Land: Frankrike  Druvor: Cabernet Franc
Medelfyllig smak med toner utav röda frukter och bär 
samt en viss antydan utav gröna löv och mynta. 

sECREt DE lunÈs pinot noiR 95;-/439;-
Land: Frankrike  Druvor: Pinot Noir
Medelfylligt, mjukt och ungfruktigt vin med toner av körsbär, 
hallon och jordgubbar samt en lättare antydan till lakrits.

liRaC lEs CHEnaiEs  99;-/469;-
Land: Frankrike  Druvor: Grenache, Syrah, Mourvédre, Cinsault
Fylligt, fruktigt kraftullt vin med eleganta tanniner. 
Smak utav kryddor, örter och saltlakrits med en fin mineralton 
och ett lång eftersmak.

pEtRi sElECtion paRCEllaiRE  76;-/339;-
Land: Frankrike  Druvor: Grenache, Syrah
Smakrikt vin med mjuka tanniner, tydliga toner av björnbär, 
körsbär och svarta vinbär med lång eftersmak.



ROM

plantation baRbaDos 	 24,-/cl
Frisk och balanserad smak med inslag av arrak, 
vanilj och choklad.

plantation 20 åR 	 32,-/cl
Fyllig med viss sötma, smak av arrak, vanilj och choklad.

COGNAC

gRönstEDts monopol 	 22,-/cl
Druvig doft med inslag av aprikos, citrus och vanilj.

piERRE FERRanD REsERvÉ 	 30,-/cl
Fyllig, frisk smak med inslag av torkade aprikoser, 
mandelmassa och vanilj.

gRönstEDts monopol vo 	 24,-/cl
Lång eftersmak med balanserad karaktär av ek och vanilj.

gRönstEDts monopol Xo 	 26,-/cl
Nyanserad, balanserad smak med fatkaraktär, inslag av 
bland annat apelsinmarmelad, choklad och kryddor.

CALVADOS

CalvaDos DaRon FinE 	 26,-/cl
Fyllig, rik smak med inslag av äpple och vanilj.

CalvaDos boulaRD 	 22,-/cl

WHISKY

GRAPPA



ROM WHISKY

Famous gRousE 	 22,-/cl
En smakrik blended whisky med viss sötma och tydlig 
fatkaraktär.

lapHRoig 12 åR 	 28,-/cl
En påtagligt rökig doft och smak med inslag av fat 
och tjärpastill.

glEnmoRangiE 10 åR 	 32,-/cl
Nyanserad, maltig smak med fatkaraktär, inslag av apelsin, 
honung, halm, vanilj, örter och nougat.

lagavulin 16 åR 	 32,-/cl
Stor, komplex doft med kraftigt rökig karaktär med 
inslag av fat och tjära.

maCKmYRa svEnsK EK 40,-/cl
Fruktig och mjuk med citrus, kola och honung. En lätt 
ekighet kan skönjas på slutet.

GRAPPA

gRappa Di maiXEi  32,-/cl
Stålfatslagrad ljus grappa med något mer tryck i.

gRappa utopia 26,-/cl
Mörkare, fatlagrade grappa med något mjukare smak.

FioR Di vitE 40,-/cl



ÖL

LEMONAD

KAFFE/TE

lungö palE Hernö Hanverksöl 65,-/33 cl
ulvö bRown Hernö Hantverksöl 65,-/33 cl
loCKEbYgåRD HavsbRis  70,-/33 cl
loCKEbYgåRD miDvintERnatt  70,-/33 cl
mEllERuDs pilsnER EKo  55,-/33 cl
miKEllER Glutenfri  65,-/33 cl
maRiEstaDs  65,-/50 cl
Höga KustEn  65,-/50 cl
1857 mEllanöl  45,-/33 cl
mEllERuDs alKoHolFRi EKo 40,-/33 cl
lättöl  25,-/33 cl

Cola/Fanta/spRitE/tRoCaDERo 25,-/33 cl
KolsYRat vattEn  28,-/50 cl
juiCE  20,-/33 cl

KaFFE  24,-
tE  24,-
CappuCino  36,-
EspREsso  28,-
DubbEl EspREsso 36,-


