Ramlösa - 33cl, Naturell / Citrus

Läsk

25:-

Coca-Cola - 33cl, Original / Zero

30:-

Sprite - 33cl

30:-

Fanta - 33cl, Apelsin

30:-

Kaffe - Skånsk Bryggkaffe

Varma drycker

Espresso - enkel / dubbel

25:25:- / 30:-

Cappuccino - lika delar espresso och krämig ångspunnen mjölk

35:-

Caffé Latte - espresso med ångspunnen mjölk

40:-

Te - Kung Markatta

35:-

earl grey, english breakfast, grönt te, grönt te m. citrongräs, rooibos , rooibos m. vanilj

Alkoholfritt

Mikkeller Drink’in The Sun - 33cl, 0,3%, Danmark

50:-

Ölsort: American Wheat Ale, Alkoholfri
Humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av aprikos, mango, grapefrukt, ljus sirap & färska örter

Santa Monica Organic White - Vitt, Bodega Casa de la Ermita, Spanien

40:- / 170:-

Domaine de la Prade - Rött vin, Languedoc-Roussilon, Frankrike

70:- / 298:-

Periquita Rosé - Rosévin, José Maria da Fonseca, Portugal

40:- / 170:-

Jus de Poires - Cider, La Ribaude, Frankrike

35:- / 149:-

Rawson’s Retreat Sparkling - Bubbel, Rawson’s Retreat, Australien

40:- / 198:-

Druvsort: Viognier, Macabeo
Mycket fruktig smak med inslag av persika, päron, mango och ananas.
Passar till rätter av fisk, skaldjur eller till vegetariska rätter.

Druvsort: Merlot, Shiraz, Organic
Ungdomlig, fruktig smak med inslag av plommon, blåbär, örter och smörkola.
Passar till lättare rätter & vegetariskt.
Druvsort: Touriga Nacional, Castelão, Aragonês
Bärig, lätt pärlande smak med inslag av vattenmelon, jordgubbar och mandarin.
Passar som sällskapsdryck, eller till fiskrätter eller sallader.
Ciderpäron: Plant de Blanc, Fausset, Poire de Grise, Verdot.
Fruktig smak med sötma, inslag av gula päron, honung, äpplen och örter.
Passar till lättare rätter av fisk och kötträtter och till inte alltför söta desserter.
Druvsort: Chardonnay, Pinot noir, Muscat
Torr, fruktig smak med inslag av citronskal, persika, fläder, honung och gula äpplen.
Passar som sällskapsdryck, eller till rätter av fisk, skaldjur och till sallader.

Lokal öl
Skelderwikens this Ale is Folköl - 33cl, 3,5%, Sverige

60:-

Skelderwikens American Pale Ale - 33cl, 5,3%, Sverige

65:-

Skelderwikens SKIPA - 33cl, 6%, Sverige

65:-

Skelderwikens Citrus Lager - 33cl, 5,5%, Sverige

65:-

Ölsort: Ale
Engelsk klassiker möter amerikansk humle i en lågalkoholhaltig folköl. Fruktig, humlearomatisk smak
med tydlig beska inslag av grapefruktskal, halm, tallbarr, aprikos. Till kötträtter eller sällskapsdryck.

Ölsort: APA
American Pale Ale är en lättdrucken ale med amerikansk humle som gett ölen en blommig citrus smak
och liten beska. Till rätter av lamm- eller nötkött eller som sällskapsdryck.

Ölsort: IPA
Humlearomatisk smak med liten sötma, inslag av torkad frukt, tallbarr, sockerkaka och apelsinskal.
Passar till vår hamburgare eller som sällskapsdryck.

Ölsort: Lager
Maltig smak med inslag av knäckebröd, citrus, aprikos och apelsinskal.
Serveras som sällskapsdryck eller till rätter av ljust kött och skaldjur.

Lager öl
Celia - 33cl, 4,5%, Tjeckien

60:-

Honeypot - 50cl, 5,2%, Sverige

65:-

Mariestad - 50cl, 5,3%, Sverige

70:-

Zubr Premium Ljus - 50cl, 5,0%, Tjeckien

70:-

Dryhop - 33cl, 5%, Danmark

80:-

Ölsort: Pilsner, Glutenfri, Organisk
Maltig smak med inslag av aprikos, ljus sirap, apelsin och kryddor. Till ljust kött eller sällskapsdryck

Ölsort: Lager
En lager med lätt smak av humle i kombination med den bittra aromen av kornmalt.

Ölsort: Lager
Maltig smak med inslag av honung, ljust bröd och citrus.

Ölsort: Lager
Fräsch lager med fylliga humletoner och trevlig maltighet. Inställsam humlebeska i avslutet.

Ölsort: Lager
Det är inte en IPA – det är inte en Lager, men det är en underfermenterad öl, välhumlad
och torrhumlad. Det är en singlehop-version – allt humle är Amarillo. Syftet med denna öl är att
erbjuda en torr öl utan mycket kvarvarande socker i kombination med humlen.

Övrig öl
Guinness - 44cl, 4,2%, Irland

65:-

Erdinger Weissbier Hef - 50cl, 5,4%, Tyskland

70:-

Brexit - 33cl, 5,9%, Danmark

75:-

Grisk - 33cl, 6,4%, Danmark

80:-

Twist & Stout - 33cl, 5,5%, Portugal

85:-

Kwak - 33cl, 8%, Belgien

85:-

Caribbean Rumstout - 33cl, 10,5%, Danmark

90:-

Ölsort: Draught
Maltig, rostad smak inslag av charkuterier, lakrits, kaffe, mörkt bröd och pomerans.

Ölsort: Weissbier
Brödig, fruktig smak med inslag av citrus, aprikos, kryddor och banan. Jästfällning.

Ölsort: New England IPA
Bryggd på pilsnermalt, munchenmalt och humle av typerna Amarillo, Simcoe och Mosaic.
Ölen bryggs med mer bitterhet än en traditionell New England IPA på samma sätt som Theresa May
känner angående det brittiska folkets beslut att lämna EU.

Ölsort: Westcoast IPA
Med Hornbeer Grisk (eller Girig, red. anm.) vill vi hjälpa till att sätta fokus på moral – istället för girighet. Om denna öl kan hjälpa f ler människor ställa krav på sin bank att vara ärlig, så har vi nått vårt
mål. Men ölet är tillräckligt bra – det håller vad det lovar. En humletyp, IPA 6,4%.

Ölsort: Oatmeal Stout
Twist and Stout är en Stout av Musa, bryggd med Chili De Camurça. Den har anteckningar av choklad
och havre i näsan. Smaken är söt, med lite bitterhet och toner av choklad och karamell och antydningar av träighet, utan kryddig karaktär.

Ölsort: Belgisk strong blond ale
Fyllig och fruktig smak med inslag av knäck och bra balans mellan sötma och beska.

Ölsort: Stout
En stout med rostade toner från grillad kornmalt, rökmalt, kaffe, lite krydda och som glasyr på kakan:
en tjock rom lagrad på ekfat. Denna öl kan lagras i flera år i mörkt skåp eller källare. Drick det i vinglas
till söta efterrätter, choklad eller helt på egen hand.

Cider
Somersby Cider - 33cl, 4,5%, England

60:-

Antbrew Pure Passion Cider - 33cl, 4,5%, Sverige

65:-

Drycksort: Cider, söt
Mycket fruktig, söt smak med tydlig karaktär.

Drycksort: Cider, torr
Översvallande smak av passionsfrukt och äpple – inte för bitter och inte för söt, precis lagom.

Vitt
Belles Vignes Cotes de Gascogne - Frankrike

70:- / 295:-

Majas Chardonnay Re - 2018, Domaine de Majas, Roussillion, Frankrike

80:- / 360:-

Druvsort: Colombard, Sauvignon Blanc
Aromatisk doft med toner av vita blommor, aprikos, citrus och krusbär. Smak av citrus, exotiska frukter, krusbär och lime
Passar till fisk, skaldjur & vegetariskt. Gott som sällskapsvin.

Druvsort: Chardonnay
Direktpressade druvor från sydvästraste delen av Roussillon som kallas Côte de Catalán. Varmt och
sältit. Lagrade i betongfat för att vinet ska få andas, men inte ta smak av ek. Det skapar en genuin
smak av chardonnay, utan att det styrts, smaksatts eller tillsatts. Fruktigt och friskt.
Passar perfekt till nått från havet eller bara som sällskap till en diskussion.

Bianco Puglia - 2018, Calcarius, Puglia , 1 liter, Italien

Druvsort: Bombino bianco
Vitt vin på Bombino bianco som odlats i vit kalksten (Kimmeridgian).
Direkt pressning. Spontan jäsning och kort lagring i ståltank.
Doft av citrus och hav, vinet drivs av en intensiv syra. Buteljerat på literflask

90:- / 440:-

Passar fint till fisk & skaldjur. Utmärkt som sällskapsvin.

Touraine Sauvignon - 2018, Pierre-Olivier Bohomme, Loire, Frankrike

100:- / 450:-

Druvsort: Sauvignon Blanc
Direktpressad Sauvignon Blanc från mineraliska Loire. Mest legat på ståltank, men också en stund på
gamla fat, så det syresätts till ett krispigt, fruktigt vin som står bra för sig själv eller till lättare rätter
och vaccaost.
Passar perfekt till lättare rätter eller bara som ett gott pratvin.

Chablis Les Champreaux - 2015, Dom. Guillaume Vrignaud, Bourgogne, FR

120:- / 520:-

Druvsort: Chardonnay
Chablis! Alltid Chardonnay. Liten del av vinet har legat på fat, men det mesta på ståltank. Ett rent,
snyggt och energiskt vin med kruttorr mineralitet. Växtplatsen är gammal havsbotten så det är lätt att
associera vad det passar till.
Passar perfekt till fisk skaldjur, kyckling och kalv eller bara som vinfika.

Burg Layer Rothenberg - 1996, Weinkellerei Paul Piroth, Tyskland

140:- / 580:-

Druvsort: Riesling
Detta vin hade fallit i glömska i någon undangömd hörna av Paul Pieroths vinkällare på vingården,
som idag drivs av sonen under namnet Weinkellerei Weinheimer-Hof. Det är en fantastisk halvtorr
Kabinett med frisk syra, tydlig doft av solmogna gula päron och andra gula frukter som kommer igen
många gånger om i smaken. Qualitätswein mit Prädikat. Ett fantastiskt vin!
Passar till vår risotto, varmrökt lax & skaldjur.
Rekommenderas varmt.

Rött
Rosenberg Rosso Piceno - 2018, Marche, Italien

70:- / 295:-

Druvsort: 50% Montepluciano och 50% Sangiovese. 21mg sulfit
Färgen är rubinröd med lila nyanser, karakteristiskt för ett lite yngre rött. Något mer fruktig, blommig
palett med drag av plommon och vanilj. Torr och harmonisk, en väl avvägd fyllighet, diskreta tanniner.
Dricks gärna till charkuterier, ost, fungerar även till fiskrätt. Genomtrevligt sällskapsvin.

Aenne - 2017, Podere Giocoli, Chianti, Toscana, Italien

80:- / 360:-

Druvsort: 80% Sangiovese 5% Canaiolo 5% Colorino 10% Malvasia. 0 sulfit
Ett rikt och fruktigt vin som ger ett riktigt avtryck. Avstjäkade druvor som lagras på betongfat.
Den djupt drivna frukten, mogna mörka bär balanseras av en sand- och kalkrik jordmån.

Vin som passar väl till köttigare rätter, kraftigare ostar eller om man bara vill ha ett fantastiskt glas rött

Chat Fou - 2018, Éric Texier, Rôhne, Frankrike

85:- / 395:-

Rosso Puglia - 2018, Calcarius, Puglia , 1 liter, Italien

90:- / 440:-

Montesecondo - 2018, Montesecondo, Chianti Classico, Toscana, Italien

95:- / 445:-

Druvsort: 85% Grenache 15% Clairette & Marsanne
Lättare, lite flörtig Grenache som piggas upp av de vita druvorna Clairette och Marsanne. De röda
druvorna jäses på skal i öppna fat i 4 dagar innan det läggs på betongfat för att mogna. Det vita jäser
för sig. Efter 8 månader blandar man vinerna och lägger på flaska. Detta ger oss ett mjukt och friskt
rödvin som passar till en mängd rätter. Wojteks favorit.
Det är underbart som ett sällskapsvin, eller till ”vinfika” som vi säger :) Kan även drickas kylt.

Druvsort: Negroamaro
Rött vin på negroamaro som odlasts i vit kalksten (Kimmeridgian). Spontan jäsning i öppna
glasfibertankar utan temperaturkontroll med fyra dagars skalmaceration. Kortare lagring i ståltank.
Kan drickas lätt kylt vid ca 16 grader. Doft av körsbär och björnbär. Buteljerat på literflaska.
Passar till levainbröd, croque monsieur, vaccasallad & hamburgare.

Druvsort: Sangiovese
Druvor som avstjälkats och hastigt passerat sina skal och sen legat på ståltank, för att låta druvan
komma fram. Fruktdrivet vin med tryck som smyger sig på efter en stund och balanserar upp.

Passar utmärkt till något lite köttigare så som en burgare och kött eller bara för att ta samtalet till en
djupare och högre nivå

Saint Joseph Rouge - 2016, Domaine du Miquette, Rôhne, Frankrike

120:- / 520:-

Druvsort: Syrah
Saint Joseph ett klassiskt område här i modern tappning av Paul och Chrystelle som brukar endast
3,5 hektar, mestadels med häst. Allt är handplockat och i stort sett allt lagrat på amfora kärl. Vinet
lagras i 3 veckor på skal i amfora innan det slutjäser på ståltank. Det ger ett djupt och strukturerat
vin som berättar om karg jordmån och gamla stockar. Mörk djup frukt utan alltför torr avslutning.
Passar utmärkt till tyngre rätter med kött.

Rosé
Rosa Puglia - 2018, Calcarius, Puglia , 1 liter, Italien

490:-

Druvsort: Negroamaro
Druvorna odlats i vit kalksten. Ekologisk / biodynamiska odling. Direkt pressning. Spontan jäsning och
kort lagring i ståltank. Ingen filtrering. Grumligt oreangerött. Citrusfriskt med blodapelsin, röda vinbär
och lite gräsiga toner. Lätt naturkänsla genom lantliga toner men i övrigt otroligt rent och fräscht.
Ärligt och härligt men i den lättdruckna och lättglömda skolan.

Orange
Orange Puglia - 2018, Calcarius, Puglia , 1 liter, Italien

490:-

Druvsort: Falanghina
Vitt vin (orange) på falanghinadruvor som odlats i vit kalksten (Kimmeridgian). Spontan jäsning med
skalmaceration i små öppna tankar utan temperaturkontroll, därefter kort lagring i ståltank. Ingen
filtrering. Doftar persika med inslag av te, lätta tanniner och massa karaktär. Buteljerat på literflaska.
Utmärkt som sällskapsvin för er som vill dricka ett mer unikt vin.

Bubbel
’Expression’ Brut Reserva - Dominio de la Vega, Spanien

95:- / 490:-

Les Capriades - Piège à filles rosé 2018, Loire, Frankrike

110:- / 560:-

Druvsort: Macabeo, torr
Aromatisk och välbalanserad, lagrad i 18 månader. Dofter av bakverk och vit frukt. Lång eftersmak.
Drick den som den är eller tillsammans med charkuterier, tapas, fisk och skaldjur, sallader, pasta,
kryddiga rätter och alla typer av snacks. En riktig bra cava.

Druvsort: Chenin Blanc, torr
Friskt och brödigt rosébubbel med mineral underton. Pet´nat (lätt bubbel)
Bara att dricka och njuta av sommaren. Naturvin.

Drinkar
GT Beefeater - 4cl / 6cl

95:- / 145:-

Gin & tonic

GT Stockholms Bränneri - 4cl / 6cl

115:- / 175:-

Gin & tonic

Rom & Cola - 4cl / 6cl

95:- / 145:-

Sprit
Baileys - 4cl / 6cl, 17%, Irland
Spritsort - Likör

65:- / 95:-

Jameson - 4cl / 6cl, 40%, Irland

85:- / 125:-

Beefeater London Dry Gin - 4cl / 6cl, 40%, Storbritannien

75:- / 110:-

Stockholms Bränneri Dry Gin - 4cl / 6cl, 40%, Sverige

95:- / 140:-

Spritsort - Whiskey
Spritsort - Gin
Spritsort - Gin

Kryddig smak med inslag av ljungblommor, citron, rosmarin, enbär, svartpeppar och fläder.

Bacardi Carta Blanca - 4cl / 6cl, 40%, Cuba

75:- / 110:-

Hallands Fläder - 4cl / 6cl, 38%, Sverige

75:- / 110:-

Spritsort - Rom

Spritsort - Kryddat brännvin

Kryddig smak med liten sötma och tydlig karaktär av fläder, inslag av kummin och kanel.

Spriteriet Fläderlikör - 4cl / 6cl, 21%, Sverige
Spritsort - Kryddat likör

95:- / 140:-

Fläderblommorna är plockade i Ljungskile på västkusten och i Stockholm med omnejd.
Fläderlikören började säljas i september 2018, innefattar 285 flaskor som buteljerades i augusti och september.

Andrea Scovero Nebbiolo Grappa - 4cl / 6cl, 45%, Italien
Spritsort - Grappa

120:- / 180:-

Gjort av skal av ’Il Clown’ Nebbiolo-vin. Mycket kraft med stor struktur.
Har en högre alkoholhalt på 46% vilket ger dig en balanserad, varm och mjuk avslutning.

Plantation Grande Reserve Barbados - 4cl / 6cl, 40%, Barbados
Spritsort - Rom

85:- / 125:-

Den har en lagom söt smak, med grymt fina nyanser av knäck och vanilj.
Den är välbalanserad och snäll och har en stil som känns flera klasser dyrare än vad den är.

ABK6 VSOP single estate - 4cl / 6cl, 40%, Cognac, Frankrike
Spritsort - Cognac

”World Drink Awards” utsåg ABK6 VSOP till världens bästa cognac 2014 & 2017.

110:- / 165:-

