VINLISTA
BUBBLANDE

Glas

Flaska

Ayala Brut Majeur Champagne, Frankrike

150 kr

759 kr

Aromatisk doft av citrus och vita blommor. Välbalanserad smak med fin mousse, frisk syra och inslag av
äpplen, citrus och vita blommiga toner.

Villa Conchi Cava Brut, Spanien eko vegan

123 kr

495 kr

En elegant modern och uppfriskande Cava. Välbalanserad och karaktärsfullt fruktig med toner av citrus
och röda äpplen. Angenämt brödig i eftersmaken.

Bosco del Crimioli Organic Prosecco eko

123 kr

495 kr

Fin guldskimrande färg med gröna inslag. Doften är djup och aromatisk. Smaken är frisk och fruktig
med inslag av citrus, äpplen och päron. Fin elegant avslutning.

VITA

Glas

Flaska

2020 Fedele, Cataratto Pinot Grigio, Sicilien, Italien eko vegan

89 kr

392 kr

Ett modernt mycket trevligt “everyday drinking wine” med aromer av både citrus och tropisk frukt

2018 Volver Paso a Paso, Verdejo, La Mancha Spanien eko vegan

98 kr

423 kr

Ett friskt bra allround vin med päron, nektarin och honung i smak och doft

2018 Grape Grinder The Grinder Chenin Blanc, Western Cape, Sydafrika 103 kr

433 kr

Rejält fruktig smak där persikor och mogen mango dominerar, balanserad av citrustoner och honung.

2020 Huber Vision Organic Grüner Veltliner, Traisental, Österrike eko vegan 105 kr

449 kr

Delikat, torr och frisk med frukttoner åt äpple, lime, persikor. En härlig frisk längd med tydliga
mineralinslag.

2018 Geil, Riesling Heritage Trocken, Rheinhessen, Tyskland

107 kr

459 kr

Medelfyllig, torr och druvtypisk smak med generöst fruktiga aromer där gröna äpplen, persika och citrus
dominerar. Ren, proper eftersmak med överraskande längd.

2018 Rene Mure Alsace Assemblage, Alsace, Frankrike eko vegan

109 kr

465 kr

128 kr

489 kr

Ett klassiskt vin med torr och krispig finish, doft och smak av stenfrukt.

2016 Lander Jenkins Chardonnay, Kalifornien, USA

Sötfruktig smak med inslag av gula plommon, ananas och amerikansk ek. Vingården är klassificerad som
sustainable.

2019 Huia Hunky Dory Sauvignon Blanc, Malborough, Australien eko vegan 128 kr

489 kr

Medelfyllig, aromatisk, druvtypisk doft och smak med inslag av nässlor, fläder, passionsfrukt, papaya,
krusbär och lime. Rejäl avslutning med frisk syra, mineralkaraktär och liten kryddighet.

ROSA

Glas

Flaska

The wine people Fedele, Rosé, Sicilien, Italien eko

89 kr

392 kr

Friskt och fruktigt med inslag av röda bär som körsbär, lätt jordig mineralton och tropisk frukt i avslutet.

RÖDA

Glas

Flaska

2020 Fedele, Nero d’Avola, Sicilien, Italien eko

89 kr

392 kr

2020 Ferraton Organic Côtes du Rhone Village; Rhône, Frankrike eko vegan 98 kr

423 kr

Ett vin med bra struktur och mjuka taniner, packat med röda bär och röd frukt.

Elegant och samtidigt kraftfull doft av mogna svarta vinbär och hallon. Smaken är generös och
komplex med lång eftersmak av mörk frukt och kryddor.

2018 Paso A Paso Tempranillo, Eko, Spanien eko

99 kr

439 kr

Komplex doft av körsbär, vinbär, tobak och lakrits med en hint av blommor. Saftig och expansiv i
smaken med toner av björnbär, moreller, mörk choklad och lakrits. Fina ekfatstoner.

2014 Clos Montebuena Norte, Rioja, Spanien

112 kr

466 kr

108 kr

479 kr

Fruktig smak med toner av torrt gräs/hö, väldefinierade tanniner.

2020 Tapiz organic Malbec, Mendoza, Argentina eko

Smakrik med elegans, doft och smak av mörka bär och en påtaglig fin taninstruktur.

2015 Morgan Bay Cellars Zinfandel, USA

114 kr

483 kr

Medelfyllig, med rik frukt och peppriga toner. Mogna mörka bär med en väl balanserad syra och
tanninstruktur.

2017 Lander Jenkins Cabernet Sauvignon, Kalifornien, USA

128 kr

505 kr

Komplex doft av röd frukt, ekfaten ger fina toner av cigarrlåda, kola och vanilj. Medelfylligt med toner
av plommon, choklad, tranbär och kryddig vanilj med lång eftersmak.

2019 Accordini Organic Valpolicella Classico, Venetien, Italien eko

135 kr

525 kr

Lätt rubinröd färg med doft av röda frukter som körsbär som är typisk för Corvina-druvan. Sammetslen
avslutning med mogna körsbär och pigg/balanserad syra.

SÖTA

Glas

2011 Villa Giada Moscato d´Asti DOC, Piemonte, Italien

65 kr

Halvsöt lätt mousserande. Fruktigt med toner av persika och äpple. Bra balans mellan sötma och syra.

2012 Cauhapé Symphonie de Novembre Jurancon, Frankrike

75 kr

Söt med intensiv doft, frisk och aromatisk smak med mogna citrustoner, ananas och söt kryddighet.

2014 Domaine Pouderoux Maury Organic, Langeuedoc-Roussillon, Frankrike

75 kr

Nyanserad, söt smak med inslag av fat, plommon, mörka körsbär, peppar och kakao.

2011 Marie Delmas Muscat de Rivesaltes, Languedoc, Frankrike

75 kr

Söt, välbalanserad och generös muscat.

2007 Tesauro Valpantena, Recioto della Valpolicella, Italien

75 kr

Medelstor söt smak av mörka bär, mandel, vanilj, russin och choklad. Ett elegant vin.

2005 Cordier Collection Privée, Sauternes Grand Vin, Frankrike

85 kr

Sött med toner av honung och karamell, djup eftersmak.

2008 Thasos Moscatel, Setubal, Portugal
Intensiva toner av kanderad apelsin, torkad aprikos söta kryddor och vaniljton. Bra fräschör.

80 kr

