
Röda viner

Jacob’s Creek Organic 82 | 114 | 328

Shiraz Cabernet
Australien/Australia

 Ekologiskt/Organic
Intensiv doft av plommon och kryddiga svarta vinbär med 
en ton av mörka körsbär samt en söt vaniljton från eken. 
Mjuk, fyllig och generöst fruktig smak.

Spicy red fruit and cherry bouquet, supported by hints of 
cedary oak. Fruity taste with soft tannins and long finish.

Rocca di Montemassi Governo 82 | 114 | 329

Sangiovese/Canaiolo/Colorino 
Italien/Italy
Generös, fyllig och fruktig smak och doft av mörka körsbär, 
plommon och mörk choklad.

Generous, full and fruity flavour of dark cherries, plum and 
dark chocolate.

Kenwood 94 | 129 | 376

Zinfandel 
USA
Doft av hallon, lakrits och kryddor. Mycket fruktig smak 
med fatkaraktär, inslag av hallon granatäpple, lakrits, 
vitpeppar, kanel och vanilj.

Aromas of ripe raspberry, liquorice and spices. Fruity flavour 
with tones of oak and notes of white pepper, pomegranate 
and cinnamon. 

1865 449

Cabernet Sauvignon
Chile
Stor, varm och generös doft med tydliga vinbärstoner och 
inslag av nya ekfat, mörk choklad och cederträ. Fyllig, varm 
och intensivt fruktig smak med toner av plommon och 
svarta vinbär.

Strong and elegant with intense aroma of ripe red fruit, 
notes of dark chocolate and cedar. Very dense and 
concentrated flavour with mature tannins and a spicy finish.

Campo Viejo Reserva 322

Rioja Tempranillo
Spanien/Spain
Utvecklad doft och smak av mogna röda bär, kryddiga 
plommon, vanilj och ekfat. Trevlig syra, struktur och ett 
balanserat avslut.

Developed flavour of mature red berries, spicy plum, vanilla 
and oak barrels. Nice acidity with a balanced finish.

Landskap 84 | 116 | 336

Shiraz/Merlot
Sydafrika/South Africa
Doft av mogna bär, plommon och choklad, med inslag av 
vanilj. Ett mjukt och medelfylligt vin.

Aromas of ripe berries, plum and chocolate, with hints of 
vanilla. A medium-bodied wine, soft on the palate.

18 CL | 25 CL | FLASKA



Vita viner

Kenwood 94 | 129 | 376

Chardonnay
USA
Smakrikt, fruktigt vin med ton av ek och inslag av päron, 
äpple, lime, ingefära, mineral och vanilj.

Fruity aromas of pear, apple and lime. Full-bodied with a 
touch of vanilla, ginger and mineral notes on the finish.

Rocca di Montemassi Calasole 82 | 114 | 328

Vermentino 
Italien/Italy
Doft av vita blommor, kryddiga toner och inslag av knappt 
mogen frukt. Subtil och nyanserad smak med inslag av 
citron och mandel.

Aroma of white flowers, with spicy notes and hints of barely 
ripe fruit. Substantial, yet fresh palate, with citrus hints and 
almondy notes.

Jacob’s Creek Organic 82 | 114 | 328

Chardonnay
Australien/Australia

 Ekologiskt/Organic
Melon- och citrusdofter med komplexa, rikt nötiga och 
smöriga aromer. Smak av melon och mogen persika med 
citrusinslag.

Intense mix of citrus, melon and stonefruit aromas. Vibrant 
taste of melon and ripe peach with hints of citrus and 
toasty oak.

Stoneleigh 95 | 129 | 379

Sauvignon Blanc
Nya Zeeland/New Zealand
Ungdomlig, krispigt och aromatiskt torrt vin med inslag av 
svartvinbärsblad, krusbär, nässlor och lime. Härlig syra och 
friskt avslut. 

Youthful, crunchy and aromatic dry wine with hints of black 
currant leaves, gooseberries, nettles and lime. Lovely acidity 
and fresh finish.

Landskap 84 | 116 | 336

Chenin blanc
Sydafrika/South Africa
Söt tropisk doft av guava, äpple, mogna päron och melon. 
Ett fylligt och välbalanserat vin med långt och mjukt avslut.

Sweet tropical aromas of guava, apple, ripe pears and 
melon. A rich and well-balanced wine with long and smooth 
finish.

18 CL | 25 CL | FLASKA



Champagne & mousserande

Zonin Prosecco 92 | 368

Italien/Italy
Fräsch, fruktig och aromatisk doft med inslag av citrus och 
blommor. Torr mednötiga toner och ett friskt avslut.

A fresh, fruity and aromatic scent with a hint of lemon and 
flowers. Dry with a fresh finish.

Mumm Grand Cordon Champagne 129 | 516

Pinot noir/Chardonnay/Pinot meunier
Frankrike/France
Inslag av mogen persika, aprikos samt ananas som 
efterföljs av vanilj, kola, jäst, torkad frukt och honung. 
Intensiv och komplex smak med toner av färska frukter och 
kola. Avslutningen är lång och kvardröjande.

Lush aromas of ripe peach, apricot and pineapple, chased 
by hints of vanilla and caramel, yeast, dried fruit and honey. 
Intense, complex flavours of fresh fruit and caramel that 
morph into a long, lingering finish.

Mumm Cordon Rouge Rosé 1 199

Pinot noir/Chardonnay/Pinot meunier
Frankrike/France
Smaken domineras av en frisk och balanserad fruktighet 
och en lång komplex och elegant eftersmak.

The taste is dominated by a fresh and balanced fruity and a 
long complex and elegant aftertaste.

Mumm Blanc de Blancs de Cramant 1 294

Cramant Grand Cru Chardonnay
Frankrike/France
Knastertorr frisk smak med knivskarpa syror och rostade 
toner. Lång, torr och balanserad eftersmak.

Fresh taste with acids and roasted tones. Long, dry and 
balanced aftertaste.

Mumm No 1 Gold 899

Meunier/Pinot noir/Chardonnay
Frankrike/France
Fruktig med aningen sötma.
Fruity with some sweetness.

20 CL | FLASKA



Roséviner

Alkoholfria viner

Jacob’s Creek Unvined 0,5 % 39 | 52 | 149

Riesling
Australien/Australia
Fräsch doft av citrus, lime och blommiga toner. Ren och 
frisk smak med frisk syra och fräschör i eftersmaken.

Fresh aroma of citrus, lime and floral notes. Light, refreshing 
flavour with citrus fruit notes balanced by crisp acidity on 
the finish.

Jacob’s Creek Unvined 0,5 % 39 | 52 | 149

Shiraz
Australien/Australia
Doft av mörka bär och kryddiga toner. Smak av plommon, 
björnbär och toner av kryddor och fat samt mjuka tanniner.

Aroma of plum, blackberry and spice notes. Flavour of 
blackberry, spice and plum with sweet fruit and light toasty 
oak notes, supported by soft ripe tannins.

Jacob’s Creek Unvined 0,5 % 39 | 52 | 149

Rosé
Australien/Australia
Fruktig smak med inslag av granatäpplen, vattenmelon  
och hallon.

Fruity flavor with hints of pomegranate, watermelon  
and raspberry.

Jacob’s Creek Unvined 55 | 156

Sparkling Non-alcoholic
Australien/Australia
Friskt och fruktigt vin med doft och smak av citron, 
rosenblad och tropiska frukter. 

The palate is zesty and crisp, with delightful citrus flavours 
and hints of rose petals and tropical fruits.

H Nilssons Rosé 72 | 96 | 289

Frankrike/France
Ett ljust och fräscht rosévin med smak av röda bär som 
hallon, men också aprikos. Eftersmaken av exotiska frukter 
binder samman detta välbalanserade vin. 

A light and fresh rosé wine with flavour of red berries and 
apricot and a finish of exotic fruits.

Stoneleigh Rosé 84 | 116 | 336

Pinot Noir
Nya Zeeland/New Zealand 
En rik doft av röda bär. Lång och elegant smak av  
jordgubbar och hallon. Den naturliga syran ger liv  
och friskhet till eftersmaken.

Rich aromas of red berries. Long, elegant flavours of 
strawberries and raspberries. The natural acidity adds 
vibrancy and freshness to the finish. 

18 CL | 25 CL | FLASKA

18 CL | 25 CL | FLASKA



Veteöl

Carlsberg Hof 33 CL 62
Mellanmörk lager
Maltig smak med inslag av citrus, ljust bröd och honung.

Brooklyn Lager 33 CL 82
Mellanmörk lager
Nyanserad, maltig smak med inslag av apelsinmarmelad, 
knäck, örter, aprikos och rågbröd.

Carlsberg Export 33 CL 64
Ljus lager
Maltig smak med inslag av knäckebröd, honung och 
citrusskal.

Corona 35,5 CL 68
Ljus lager
Brödig smak med inslag av citrus och örter. 

NCB Luma Lager 33 CL 82
Ljus lager
Något humlearomatisk smak med inslag av citrus, 
grapefrukt, kryddor, ljust bröd, honung och örter.

NCB Kellerbier 33 CL 82
Ljus lager
Fruktig smak med inslag av knäckebröd, honung, ananas 
och citrusskal.

Eriksberg 50 CL 86
Ljus lager
Maltig smak med inslag av ljust bröd, knäck och aprikos.

Singha 33 CL 62
Ljus lager
Fruktig smak med inslag av honung, ljust bröd och citrus. 

Holsten Edel 50 CL 89
Ljus lager
Raffinerad men opretentiös med en ny aromatisk och 
genuin smak.

Birrificio Angelo Poretti 33 CL 68
Lager
Underjäst öl som utmärker sig för sin harmoniska smak. 
Den måttliga bitterheten sötas genom fruktiga aromatiska 
toner.

Brooklyn East India Pale Ale 33 CL 84
India pale ale
Humlearomatisk, fruktig smak med tydlig beska, inslag av 
torkade aprikoser, ananas, ljus sirap och tallbarr. 

Brooklyn Half Ale 3,4 % 33 CL 64
Hoppy session saison
Ofiltrerad öl med maltig bas, lätt rostade toner samt smak 
av citrus. 

Brooklyn Brown Ale 33 CL 82
Brown ale
Fyllig, fruktig smak av choklad, nötter och kryddor.

Brooklyn Naranjito 35,5 CL 86
Pale Ale
Hög saftighet med smak av apelsinskal samt en riktigt 
fräsch avslutning.

NCB 100 W 33 CL 84
India pale ale
Fruktig med bärinslag som startar med en härlig 
maltsötma, växer mot en ihållande och trevlig bitterhet 
med en torr avslutning.

NCB Fridens Ale 33 CL 84

Strong ale
Fruktig, humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av 
knäck, tallbarr, apelsin, ljus sirap, knäckebröd och aprikos. 

Grimbergen Blonde 33 CL 84
Belgisk ale
Stor fyllighet med rika aromer av bröd, honung och frukt. 
Den balanserade beskan ger en trevlig eftersmak och 
balans.

Erdinger Hefe-Weissbier 50 CL 89
Veteöl
Brödig, fruktig smak med inslag av citrus, aprikos, kryddor och 
banan.

1664 Blanc 33 CL 66
Veteöl
Fruktig smak med tydlig karaktär av citron och koriander.

Lager Ale

Flasköl



Carlsberg Hof Organic 57 | 72
Ljus lager
Maltig smak med inslag av citrus, ljust bröd  
och honung.

Falcon Export 57 | 72
Ljus lager
Brödig smak med inslag av honung, aprikos  
och citrus. 

Handlarens Pilsner 68 | 85
Lager
Handlarens Pilsner en ljus och välbalanserad öl med maltig 
smak och inslag av örter och citrus.

Fatöl

Cider & alkoläsk

Staropramen 69 | 86
Ljus lager
Maltig smak med liten sötma, inslag av knäckebröd, 
torkade aprikoser, örter och apelsinskal.

Guinness PINT 86
Stout
Smakrik, rostad öl med tydlig beska, inslag av kaffe, soja, 
pumpernickel, charkuterier, apelsinskal och lakrits.

Eriksberg Karaktär 68 | 85

Mellanmörk lager
Maltig smak med inslag av knäckebröd, sirap, apelsin och 
örter.

Xide Raspberry Blossom 27,5 CL 59
Söt, fruktig smak med tydlig karaktär av geléhallon, inslag 
av vanilj.

Xide Cactus Lime 27,5 CL 59
Söt, fruktig smak med inslag av kaktusfikon, melon och 
lime. 

Somersby Päron 33 CL 64

Söt, fruktig smak med inslag av päron, melon och vanilj.

Somersby Double Press Premium 33 CL 64

Torr till halvtorr äppelcider med ovanligt mycket 
fruktinnehåll.

Somersby Sparkling Rosé 33 CL 64

Bubblig halvtorr äppelcider av rosékaraktär med blommigt 
avslut av syrlig röd krusbärsarom.

Absolut Mixt Cloudberry & Apple 27,5 CL 69 
Blandning av färska äpplen och mogna, söta hjortron.

Absolut Mixt Blueberry & Lime 27,5 CL 69 

Balanserad sötma från vilda blåbär kombinerat med de 
syrliga tonerna av färsk lime.

DRAFT BEER, 40 CL | 50 CL



FAIRTRADE

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare 
och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 

Pressokaffe 29 
Coffee

Kaffe Latte 42 
Coffee Latte 

Cappuccino 36

Espresso 32 | 44

Macchiato 33 | 45

Kaffe Americano 32 | 44

Extrashot Espresso 15

Kaffe
COFFEE

Självklart är vårt 
kaffe fairtrade!

Isvatten 10
Water. (Pengarna går oavkortat till Harrys Foundation.)

Juice 34 | 39

Läsk/soda 28 | 34
Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7-up

Kullamust Äpple 30
Apple juice

Ramlösa 28
Sparkling water. Naturell/Natural, Citrus, Fläder Lime/
Elderflower Lime

Red bull 46

Carlsberg Non Alcoholic 44
Maltig smak med inslag av knäckebröd, honung och 
mandarin.

Eriksberg Hovmästarlager 46
Friska humletoner med doft och smak av citrus och tropisk 
frukt. Viss blommighet.

Backyard Brew Apple Cart Cider 0% 42
Fruktig, kryddig smak med sötma, inslag av röda äpplen, 
tallbarr, kardemumma, apelsin och honung.

Pripps blå 28
Lättöl med balanserad beska och en uppfriskande karaktär.

Alkoholfritt



Likörer 19

Snaps 19

Skotsk single  
malt-whisky

Skotsk   
blended whisky

Amerikansk  
blended whisky

Irländsk whisky

Cognac

Rom

Tequila

Grappa

Punch

Gin

Bailey's, Grand Marnier, Drambuie, 
Cointreau, Frangelico, Amaretto 
Luxardo, Xante Päroncognac, Averna, 
Fireball, Licor 43 

O.P Andersson, Akvavit, Hallands 
Fläderbrännvin, Aalborgjubileums 
akvavit, Snälleröds

Lagavulin 16y 32

Talisker 10y 26

Dalwhinnie 15y 26

Glenkinchie 12y 26

Cragganmore 12y 24

Oban 14y 32

The Balvenie  
Doublewood 12y 26

The Balvenie  
Doublewood 17y 32

The Balvenie  
Caribbean 14y 28

The Balvenie  
Portwood 21y 34

Jura Superstition 28

Glenfiddich Reserve 12y 24

Glenfiddich Solera 15y 28

Glenfiddich Ancient 
Reserve 18y 32

Glenfiddich Grand  
Reserva 21y 34

Harrys 12y Single malt  
Glen Moray 26

Grant's 20

Monkey Shoulder 24

Jack Daniel's Old Nr 7 19

Jack Daniel's Honey 19

Woodford Reserve,  
Bourbon whiskey 22

Tullamore DEW 19

Tullamore DEW Phoenix 28

Grönstedts VO 24

Grönstedts XO 28

Grönstedts EXTRA 30

Boulard Grand  
Solage Calvados 26  
Braastad XO 32

Bacardi 8 22

Ron Zacapa Centenario 34

Appleton Estate 28

Bacardi Carta Fuego 19

Facundo Neo 26

José Cuervo Platino 24 
José Cuervo Extra Anejo 
Barrel Select 32

Fattoria Di Cavalcaselle 19

Carlshamns Flaggpunsch 19

Bombay Sapphire 19

Hendricks 24

Bosford Rosé 20

ALLA PRISER PER CL


