VARMT VÄLKOMNA!

VITT

RÖTT

glas/flaska

glas/flaska

Pasos de la Capula

[72/288 kr]

Domaine Horgelus

[77/329 kr]

Syrah, Spanien
Lättdrucket vin med smak av svarta körsbär och mörka bär.
I slutet även lite kryddiga toner

Sauvignon Blanc, Gros-Manseng, Frankrike
Toner av både exotisk frukt samt citrusfrukt, mineraliska
toner och friskhet. En elegant årgång med stor eftersmak
och intensiv frukt.

Domaine Horgelus

Jacob´s Creek Wah

[77/329 kr]

Merlot, Tannat, Frankrike
Intensiva toner av björnbär och svarta vinbär. Elegant och
kryddig smak med mjuka tanniner.

Ouvertyr Ripasso Valpolicella Classico

[96/398 kr]

Corvina, Rondinella, Molinara, Italien
Vinet är medelfylligt och mycket friskt med tydliga inslag
av körsbär och mogen frukt.
Eftersmaken har en liten rökighet från faten.

Carlsberg Export Fat

30/40 cl

Danmark, en klassiker

Chardonnay, Pinot grigio, Sauvignon blanc, Australien
Frisk, fruktigt vin tillverkat till sushi och sashimi.
Halvtorrt med inslag av gräs, mineral och äpplen.

Bordeaux Grand Réserve Blanc

[52/67 kr]
[58 kr]

Sapporo 33 cl

[58 kr]

Japan, avrundad humle, smakrik, stor beska, torr
Japan, något maltig smak, medelstor beska

Asahi 33 cl

[59 kr]

Carlsberg Hof 33 cl

[57 kr]

Japan, lätt fruktig smak med liten beska

Danmark, lätt smak, liten beska

Xider wasabi-lemon 33 cl

[56 kr]

Cider sommersby, pear 33 cl

[56 kr]

UMESHU

Japansk plommonvin, passar utmärkt till fördrink

Genshu 6cl

[55 kr]

Masumi 6cl

[65 kr]

BUBBEL
glas/flaska

[88/359 kr]

Riesling, Frankrike
Typiska Rieslingtoner med tydliga inslag av citrus.
En balanserad smak med friska syror samt toner av citrus.

Joseph Cattin

Kirin 33 cl

[82/339 kr]

Semillon, Sauvignon Blanc, Frankrike
Vinet är en klassisk vit Bordeaux. Frisk, fräsch
och fruktig med vissa mineraler och grön örtighet.
Smaken är frisk och fruktig av citrus och vit frukt.
En hög syra utan att vara obalanserad

Joseph Cattin

ÖL/CIDER

[77/329 kr]

VARFÖR INTE STARTA KVÄLLEN MED
NÅGOT ATT DRICKA MEDAN NI KIKAR I MENYN

Cava Conde de Caralt

[69/276 kr]

Macabeo, Parellada, Xarel-lo, Spanien
Välbalanserad mousse. Krispig och ren i doften med
en elegant och mjuk smak samt med ett balanserat avslut.

[92/374 kr]

Pinot Gris, Frankrike
Rökiga, fruktiga toner med inslag av aprikos. Inslag av
kardemumma, vanilj och kanel mixas med lätta aprikostoner.
Lite kryddig med ett lätt rökigt avslut.

Masumi karakuchi gold 12cl

ROSÉ

[69 kr]

Serveras varm
Frisk torr smak med inslag av citrus, medelfyllig med frisk syra

glas/flaska

Campo Viejo

SAKE

[72/288 kr]

Tempranillo, Viura, Spanien
Friskt fruktigt vin med somriga toner av röda bär så
som jordgubb och röda vinbär. Fungerar lika bra till
lättare maträtter som till det lättsamma sommarsällskapet.

Masumi sanka 12cl

[114 kr]

Serveras kall
Komplex ren smak, elegant blommig, fyllig, lätt oljig

Sverige, något söt smak med ton av exotiska frukter
Sverige, frisk smak med fruktiga toner av päron

glas/flaska

Cava Conde de Caralt

[22 kr]
[22 kr]

Pepsi
Pepsi Max
Zingo
7-up

Amé gröna druvor & aprikos
Lätt kolsyrad, glas/75cl flaska

[28/75 kr]

Isvatten

[5 kr]

[69 kr]

Serveras varm 12cl
Frisk torr smak med inslag av citrus, medelfyllig med frisk syra

[114/540 kr]

Serveras kall, 12cl / 72cl
Komplex ren smak, elegant blommig, fyllig, lätt oljig

Sayuri Nigori (Coarsely-filtered)
[22 kr]

Neutral smak, kallt och gott

Masumi karakuchi gold
Masumi sanka

Lättöl
Pripps

[69/276 kr]

SAKE

Naturell
Citrus

Läsk

Serveras kall
Lättfiltrerad vit i färgen med viss sötma

Macabeo, Parellada, Xarel-lo, Spanien
Välbalanserad mousse. Krispig och ren i doften med
en elegant och mjuk smak samt med ett balanserat avslut.

ALKOHOLFRITT
Mineralvatten

Sayuri Nigori (Coarsely-filtered) 12cl / 30cl

BUBBEL

Serveras kall 12cl / 30cl
Lättfiltrerad vit i färgen med viss sötma

Superior Junmai Gingo

Serveras kall 12cl / 30cl
Kvatitets sake med fruktig arom

Superior Junmai Gingo 12cl / 30cl

SNACK

Något att mumsa på till er fördrink

Wasabiärtor
Vårrullar

[74/172 kr]
[114/254 kr]

[114 / 254 kr]

Serveras kall
Kvatitets sake med fruktig arom

Edamamebönor

[40 kr]
[25 kr]

[68 kr]

[74 / 172 kr]

