Fördrinkar
4 CL

Mojito 98
Bacardi Rum, mynta, lime, rörsocker/sockerlag, krossad is &soda.

Strawberry daiquiri

98
Bacardi Rum, lime &sockerlag, mixas med is.

Caipirinha

98
Sagatiba Cachaca, lime, rörsocker/sockerlag &krossad is.

Margarita

98
Jose Cuervo Tequila, Cointreau, lime &agavesirap, mixas med is.

Cosmopolitan 98
Absolut vodka, Cointreau, tranbärsjuice &limejuice.

Alkoholfria alternativ
Virgin Mojito 69
Mynta, lime, rörsocker/sockerlag, krossad is &soda.

Pine sunset

69
Zingo, vattenmelon &ananasjuice.

Lemonflower

69
Fläder, citron &russian water.

Virgin daiquiri 69
Jordgubb, slush &lime.

Röda viner
GLAS | HEL FLASKA

Kenwood 110 | 440

Les Deux Pins 99 | 396

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

Cabernet Sauvignon
Frankrike
Fruktigt och kryddgt vin med karaktär av röda bär och
svarta vinbär samt inslag av lakrits.

Jacob’s Creek Organic 75 | 300
Shiraz Cabernet
Australien
Ekologiskt
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.

Campo Viejo Rioja Reserva 89 | 365
Tempranillo
Spanien
Utvecklad doft och smak av mogna röda bär, kryddiga
plommon, vanilj och ekfat. Trevlig syra, struktur och ett
balanserat avslut.

I Castei Amarone della Valpolicella
Classico 699
Corvina/Rondinella/Molinara
Italien
Ett lyxigt, smakrikt och fylligt vin med ton av körsbär,
choklad, nejlika och fat. Härligt balanserad och lång
eftersmak.

Vita viner
GLAS | HEL FLASKA

Kenwood 110 | 440

Rocca di Montemassi Calasole 99 | 399

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

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

Stoneleigh 99 | 399
Sauvignon Blanc
Nya Zeeland
Ungdomlig, krispigt och aromatiskt torrt vin med inslag av
svartvinbärsblad, krusbär, nässlor och lime. Härlig syra och
friskt avslut.

Jacob’s Creek Organic 75 | 300
Chardonnay
Australien
Ekologiskt
Melon- och citrusdofter med komplexa, rikt nötiga och
smöriga aromer. Smak av melon och mogen persika med
citrusinslag.

Kleine Zalze 89 | 359
Chenin Blanc
Sydafrika
Fairtrade
Torr fruktig smak med inslag av ananas, päron, persika,
kiwi och mandarin. Lång och ren eftersmak.

Mousserande
GLAS 18 CL | HEL FLASKA

Campo Viejo Brut 75 | 300

Lanson Extra Age Brut | 999

Reserva Cava
Spanien
Fruktig, lite brödig doft med ton av gröna äpplen och
citrus. Torr, aromatisk smak med toner av grapefrukt och
gröna äpplen.

Pinot Noir/Chardonnay
Frankrike
Insmickrande doft av mineral, citrus och persika med
en lätt brödighet. Smaken har inslag av mineral och
citrus men även aprikos och fikon med en avslutning av
lättrostad brioche.

Lanson Black Label 95 | 495
Pinot Noir/Chardonnay/Pinot Meunier
Frankrike
Brödig doft med ton av mogna äpplen och grapefrukt.
Mogen och fruktig smak med livlig syra och inslag av
mogna äpplen och grapefrukt.

Lanson Green Label Brut | 699
Pinot Noir/Chardonnay/Pinot Meunier
Frankrike
Ekologiskt
Intensiv och kraftfull smak med inslag av exotiska frukter,
granatäpple och papaya. Elegant lång eftersmak med
nyanser av mineral.

Zonin Prosecco 75 | 300
Brut Cuvée
Italien
Fräsch och fruktig doft av citrus och blommor, torr smak
med nötiga toner.

Roséviner
GLAS 18 CL | HEL FLASKA

H Nilssons Rosé 75 | 289

Stoneleigh Rosé 99 | 399

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

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

Alkoholfria viner
GLAS 18 CL | HEL FLASKA

Jacob’s Creek Unvined 0,5 % 55 | 199

Jacob’s Creek Unvined 0,5 % 55 | 199

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

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

Jacob’s Creek Unvined 0,5 % 55 | 199
Shiraz
Australien
Doft av mörka bär och kryddiga toner. Smak av plommon,
björnbär och toner av kryddor och fat samt mjuka tanniner.

Öl på fat
Handlarens Pilsner 40 CL 69

NCB Kellerbier 77

Falcon Export 40 CL 63

NCB 100 W 77

Ljus lager
En modern lager med kryddiga toner av citrus och brödig
münchnermalt.
Ljus lager
Brödig smak med inslag av honung, aprikos och citrus.

Staropramen 40 CL 73

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

Brooklyn East India Pale Ale 40 CL 79

India pale ale
Humlearomatisk, fruktig smak med tydlig beska, inslag av
torkade aprikoser, ananas, ljus sirap och tallbarr.

Ljus lager
Fruktig smak med inslag av knäckebröd, honung, ananas
och citrusskal.
India pale ale
Fruktig med bärinslag som startar med en härlig malt
sötma, växer mot en ihållande och trevlig bitterhet med en
torr avslutning.

Dugges High Five Ipa 77

India pale ale
Humlearomatisk, nyanserad smak med tydlig beska, inslag
av passionsfrukt, aprikos, knäck, örter och grapefrukt.

Dugges Avenyn Ale APA 77

Amerikansk pale ale
Fruktig, humlearomatisk smak med inslag av aprikos,
grapefrukt, apelsinkaramell och örter.

Öl på flaska

Brooklyn Half Ale 3,4 % 64

Carlsberg Hof 59

Guinness Extra Stout 52 CL 79

Ljus lager
Maltig smak med inslag av citrus, ljust bröd och honung.

Eriksberg 50 CL 75

Ljus lager
Fyllig, brödig smak med lång, maltig eftersmak. Perfekt till mat!

Brooklyn Lager 73

Mellanmörk lager
Nyanserad, maltig smak med inslag av apelsinmarmelad,
knäck, örter, aprikos och rågbröd.

Celia EKOLOGISK & VEGANSK 69

Ljus glutenfri lager
Maltig smak med inslag av aprikos, ljus sirap, apelsin och
kryddor.

Corona 65

Ljus lager
Brödig smak med inslag av citrus och örter.

Hoppy session saison ale
Ofiltrerad öl med maltig bas lätt rostade toner
samt smak av citrus.
Stout
Smakrik, rostad öl med tydlig beska, inslag av kaffe, soja,
pumpernickel, charkuterier, apelsinskal och lakrits.

D. Carnegie Porter 67

Porter
Nyanserad, maltig, något rostad smak med inslag av kavring,
choklad, mörk sirap, kaffe och nötter.

Kronenbourg 1664 Blanc 64

Veteöl
Fruktig smak med tydlig karaktär av citron och koriander.

Cider & alkoläsk

Alkoholfritt

Somersby Päron 65

Läsk 30

Somersby Secco 65

Juice 30

Xide 27,5 CL 65

Ramlösa 33 CL 28

Garage Hard Lemon 70

Lättöl 33 CL 28

Absolut Mixt BLUBERRY & LIME 27,5 CL 70

Carlsberg 0,5% 33 CL 39

Absolut Mixt CLOUDBERRY & APPLE 27,5 C L 70

Eriksberg Hovmästarlager 0,5% 33 CL 39

Söt, fruktig smak med inslag av päron, melon och vanilj.
Fruktig smak med sötma, inslag av äpplen och persika.
Varierande smaker, fråga personalen!

Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7up
Apelsin, äpple
Original, citrus

Fruktig, söt smak med tydlig karaktär av citron.

Pripps Blå, Falcon Bayerskt

Balanserad sötma med toner från vilda blåbär i
kombination med uppfriskande färsk lime.

Maltig smak med inslag av knäckebröd, honung och
mandarin.

Frisk smak av färska äpplen och solmogna hjortron.

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

Backyard Brew Apple Cart Cider 0,0% 33 CL 39
Fruktig, kryddig smak med sötma, inslag av röda äpplen,
tallbarr, kardemumma, apelsin och honung.

Kaffe & te 28

Kaffedrinkar
4 CL 98 | 6 CL 125

Kaffe Karlsson

Irish Coffee

After Eight Coffee

French Coffee

Baileys, Triple Sec, kaffe och grädde.
Crème de Menthe, Crème de Cacao, kaffe och grädde.

Leonard Sachs Coffee

Grand Marnier Rouge, Crème de Café, kaffe och grädde.

Café D.O.M.

Bénédictine, kaffe och grädde.

Tullamore D.E.W., farinsocker, kaffe och grädde.
Grönstedts Monopole Cognac, farinsocker, kaffe och
grädde.

Espresso Martini

Absolut Vodka, Crëme de Café, kall espresso och
vaniljsockerlag

