VINLISTA
BUBBLANDE

Glas

Flaska

N/V Drappier Carte d’Or Brut, Champagne, Frankrike vegan

173 kr

693 kr

Lätt utvecklad smak med viss brödighet och fin textur samt rikt fruktiga inslag av persikor, röda äpplen,
citrus, kryddor, mineral och en livgivande citrus-accentuerad finish.

N/V Bosco del Crimioli Organic Prosecco eko

122 kr

488 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

99 kr

451 kr

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

2018 Rene Mure Alsace Assemblage, Alsace, Frankrike eko vegan

127 kr

508 kr

2019 Barone Pizzini Pievalta Verdicchio Tre Ripe, Marche, Italien eko vegan 103 kr

433 kr

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

Knappt medelfyllig, druvtypisk smak med friska toner av citrus och gröna äpplen. Aromatisk profilerad stil
med liten fetma och fruktig finish.

2020 Huber Vision Organic Grüner Veltliner, Traisental, Österrike eko vegan 120 kr

479 kr

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

2020 Huber Organic Riesling ”Terrassen” Traisental, Österrike eko vegan

121 kr

484 kr

Knappt medelfyllig, koncentrerad och stram Riesling med stenfrukt och citrus som dominerande element.
Bra tryck och extrem fräschör. Elegant mineralrik finish.

2016 Lander Jenkins Chardonnay, Kalifornien, USA

128 kr

510 kr

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 129 kr

515 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

2020 La Cour des Dames, Grenache Rosé, Languedoc, Frankrike

113 kr

451 kr

Snyggt bärig doft av smultron och hallon. Torr, lätt med frisk syra och bra fruktighet. Smak av röda
solmogna bär.

Huber Rose Zweigelt Organic, Traisental, Österrike eko vegan

128 kr

510 kr

RÖDA

Glas

Flaska

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

99 kr

451 kr

Intensiva aromer av röda bär och grönt gräs med hög syra och citrustoner.

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

2020 Ferraton Organic Côtes du Rhone Village; Rhône, Frankrike eko vegan 118 kr

473 kr

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

2019 Accordini Organic Valpolicella Classico, Venetien, Italien eko

132 kr

528 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.

2020 Renato Ratti, ”Ochetti”, Langhe Nebbiolo, Piemonte, Italien

137 kr

548 kr

Stram men samtidigt generös med karaktäristiska toner av jordgubbar och hallon. Viss körsbärsfruktig
smak med tydliga men mogna tanniner, pigg syra och fint slut med integrerad fatighet och uppiggande
mineralton.

2018 Paso A Paso Tempranillo, Eko, Spanien eko

116 kr

465 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.

2018 Johannes Geil, Geil Pinot Noir, Rheinhessen, Tyskland

126 kr

503 kr

Medelfyllig, jordgubbsfruktig smak med generös framtoning, bra druvkaraktär och överraskande
finess.

2019 Morgan Bay Cellars Zinfandel, USA

123 kr

491 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

129 kr

518 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.

2020 Tapiz organic Malbec, Mendoza, Argentina eko

124 kr

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

495 kr

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

