VINMENY

MOUSSERANDE
Campo Viejo Cava Brut

Glas

Flaska

89 kr

329 kr

69 kr

229 kr

–

329 kr

–

1195 kr

79 kr

315 kr

109 kr

399 kr

–

425 kr

–

499 kr

–

499 kr

79 kr

315 kr

109 kr

399 kr

–

399 kr

Torrt, mycket friskt och fruktigt vin med inslag av gula äpplen, päron och citron

Alkoholfritt Campo Viejo Cava
Torrt, mycket friskt och fruktigt vin med inslag av gula äpplen, päron och citron

Loxarel Saniger Cava Brut Reserva
Ekologisk torr och karaktärsfull Cava med toner av rostat bröd, äpplen och mineral.

Pol Roger Brut Reserve Champagne
Nyanserad, fruktig, mycket frisk smak med inslag av gula äpplen, nougat, ljust bröd, mineral och citron

V I TA V I N E R
Bodegas Fontana Mesta Verdejo Organic
Friskt och örtigt ekologiskt spanskt vin, lätt aromatisk med lång torr avslutning.

Pfaff Alsace Riesling
Torrt, frisk, fräsch och fruktigt franska vin.
Smak av citrus, vit persika och stenig mineralkaraktär.

Santiago Ruiz Albariño
Det ultimata fiskvinet från Rias Baixas Spanien.
Fräsch fruktig smak med balanserad syra och aromatiska toner.

Francois Crochet Sancerre
Ekologisk torrt krispigt vin med hög syra fullpackad med svartvinbärsblad och citrus.

Domaine de Vauroux Chablis
Denna Chablis levererar en torr och balanserad smak av citrus, gröna äpplen och fin mineralitet.

R Ö DA V I N E R
Bodegas Fontana Mesta Tempranillo Organic
Ekologiskt vin med nyansrik doft, medelfyllig smak av röda bär och färska kryddor.

Le Plan des Moines Côtes du Rhône Villages
Detta Rhônevin är smakrikt och bärigt med toner av björnbär, svartpeppar och lakrits.

Becker Family Pinot Noir
Denna tyska Pinot har inslag av vildhallon, körsbär, kryddor och frisk eftersmak.
Serveras med fördel i en svalare temperatur. Finns även på magnumflaska 1500 ml.

Magnum 799 kr

Calvet Vieux Château de Jouans

–

445 kr

–

499 kr

79 kr

315 kr

85 kr

325 kr

Klassisk Saint-Emilion med mängder av mogna plommon, svarta vinbär och härligt rostade fattoner.

Paolo Scavino Langhe Nebbiolo
Torrt vin med frisk syra och strama tanniner, medelfyllig smak och karaktär av mörka bär, violer, kryddor och fat.

ROSÉ
Bodegas Fontana Mesta Rosé Organic
Ekologisk rosé från Spanien med nyansrik doft och smak av mogna bär och färska örter.

Tarani Gamay Rosé
Ungdomlig och fruktig smak av hallon, röda bär och rosor.
Several Non-Alcoholic Options Also Available.
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