
Champagne/ Mousserande 

Thierry Perrion Brut Grand Cru………….….675;-/flaska 
Fin mousse, fräsch syra . Smak av tropisk frukt och fin brödighet. Passar till  aperitif, 

samt fisk och skaldjursrätter. En champagne med historia från Växjö. 
 

Prosecco La Cantina Pizzolato 85;-/glas-375;-/flaska          
Ett torrt mousserande vin med smak av honungsmelon, päron och mandarin. Passar 

bra som sällskapsdryck eller till lättare fisk och skaldjursrätter. 

Pinot Chardonnay Brut Spumante 85;-/glas – 375;-/flaska 
Ett klassiskt mousserande vin, det populäraste i Italien. Passar bra som en utsökt 

aperitif eller genom hela middagen. 

 

 

”Fläderchampagne”….…………………………………...85;-/glas 

Vitt vin 
Husets vita………..…………………………………………… 75;-/glas 

 

Donna Marzia Bianco.................75;-/glas – 299;-/flaska 
Conti Zecca. Lätt och torrt vin med inslag av citrus, aprikos och en behaglig frisk syra. 

Ett bra förrättsvin som även går bra till lättare fisk och skaldjursrätter. Vårt husvin. 

Pinot Grigio Friuli Grave DOC…….…...…85;-/glas - 345;-/flaska 
Antonutti. Torrt, lättdrucket vin med bra frukt och viss kryddighet av 100% pinot 

grigio. Ett utmärkt vin till sallad, fisk och skaldjur. 

Chardonnay Piemonte DOC……..…90;-/glas – 389;-/flaska 
Piazzo. Mjukt och elegant vittvin från Piemonte. Gör sig bäst till fisk och skaljdjur men 

även olika soppor på svamp. Doften är druvtypisk och intensiv. 

Sauvignon Blanc Friuli Grave DOC….85;-/glas – 345;-/flaska 
Antonutti. Ett smakrikt och elegant vin som passar till förrätter och fiskrätter med 

smakrika såser.Prova till gravad och rökt lax. 

Rosch Riesling Trocken………..….85;-/glas – 345;-/flaska 
”Weltklasse”från Mosel. Lätt och elegant med en delikat underliggande syra och med 

en lätt krämig eftersmak. Bra som aperitif, sallad och fisk spelar det extra bra med. 

DOMAINE de VAUROUX CHABLIS…….95;-/glas – 385;-/flaska 
Oliwier Tricon, Chablis, Frankrike. Chardonnay. Ljust gul i färgen. Torr och frisk smak 

med fin balans och mineralen i avslutet. Skaldjur och fiskrätter eller aperitif. 

Rött vin 

 

Husets röda…………………………………………………….75;-/glas 

Donna Marzia Rosso IGT..……….75;-/glas – 299;-/flaska 
Conti Zecca. Elegant, fyllig, varm och fruktig där dofterna kommer igen i smaken. 

Välbalanserad med bra frisk syra på en bas av behaglig lätt bitter eftersmak. Vårt 

husvin. 

Chianti Montalbano DOCG……..90;-/glas – 389;-/flaska 
Fattoria Faltognano. Härlig chianti från Toscana på 100% sangiovesedruvor. Frisk, 

fyllig och fruktig smak som varar länge. Bra till grillat, vilt och kraftfulla rätter. 

Classico Ripassato DOC….…....110;-/glas – 425;-/flaska 
Fabiano. Klassikt fylligt rött vin. Harmonisk, välstrukturerad, varm och potent. Eldig 

lång påtaglig eftersmak med fatkaraktär. Prisat över hela världen. Passar bra till kött 

och vilt, men funkar till mogna ostar. 

 

 

Barbaresco DOCG "Sori Fratin" ……… ……….….529;-/flaska 

Piazzo. Fruktig med balanserad syra med inslag av viol, ek och läder. Utmärkt till 

kraftiga kött- och vilträtter med kraftiga såser, strålande till mediumlagrade ostar. 

Amarone DOC …….……………….……..……………599;-/flaska 
Fabiano Classico. Flaggskeppet bland Fabianos Amarone viner. En amarone i 

världsklass helt enkelt. 

Kendall-Jackson Pinot Noir..…….110;-/glas – 425;-/flaska 
Lakeport, Kalifornien. Prisbelönad producent. Smaken är kryddig med inslag av mörka 

körsbär, plommon, vilda hallon, rosenblad och fat. Utmärkt till anka, kalv och småvilt. 

Kendall-Jackson Cabernet Sauvignon…110;-/glas – 425;-/flaska 
Lakeport, Kalifornien. Underbart vin, smaken är medelfyllig, fruktig med inslag av 

körsbär, cederträ, svarta vinbär och lakrits. Passar till nöt och vilt. 

American Wings Zinfandel………….90;-/glas –389;-/flaska 
Härlig Zinfandel från USA. Mjuk och len med härliga bärtoner.  

Duca d´Aragona…………………110;-/glas- 425;-/flaska 
Ett av Apuliens mest ansedda viner, en kombination av Negroamaro och 

Montepulciano, passar till kraftiga kötträtter, vilt och mellanlagrad ost. 

 

Dessertvin 

Noble Late Harvest…………………………………………75;-/glas 
Darling Cellars Late Harvest. Söt, elegant och fruktig smak med inslag av ek, färsk och 

torkad frukt samt en frisk eftersmak. Går bra ihop med fruktdesserter och ost. 

Moscato d´Asti DOCG 2013…………………………..75;-/glas 
Piazzo. Ett vin med påtaglig sötma, lätt mousserande och bra frukt. Ett bra vin till 

mången frukt desserter eller väl kyld som aperitif. 

Rosé 

Donna Marzia Rosato IGT.……….….75;-/glas – 299;-/flaska 
Conti Zecca. Lätt fruktigt vin med inslag av körsbär och hallon. Ett utmärkt vin till 

antipasti, sallader & ljusa kötträtter men även som ett svalkande lättdrucket vin att 

njuta av. 

 

Öl 

 

Höga Kusten……………60;-/fatöl-65;-/flaska 

Breznak……………………  60;-/fatöl 

Zeunerts Merke…………60;-/fatöl-65;-/flaska 

Korrös egna Korröl 33cl………………………………….65;-/flaska 

Bernard Amber 50cl……………………………………….65;-/flaska 

Spaten München 50cl…………………………………….65;-/flaska 

Bitburger Pils 50cl…………………………………………..65;-/flaska 

Festbock från Brygghus 19 33cl………………………65;-/flaska 

Passion IPA från Brygghus 19 33cl………………….65;-/flaska 

Respons APA från Brygghus 19 33cl………………..65;-/flaska 

Rickys IPA 50cl………………………………………………..65;-/flaska 

TT Ekologisk lager 33cl………………………………….. 62;-/flaska 

Oppigårds ekologiska Dalalager 33cl………………62;-/flaska 



Mellanöl- fråga efter aktuellt utbud………………50;-/flaska 

 

 

 

Cider 

Fråga oss om aktuellt utbud……..………..…….60;-/flaska 

Alkoholfritt 

Mousserande fläder………………………………………30;-/glas 

Öl…………………………………………………………………..40;-/flaska 

Vin (vitt/rött)…………………………………………………..45;-/glas 

 

Whisky   

Famous Grouse…………………………………….……………20;-/cl 

Buffalo Trace Small Batch…………………………………25;-/cl 

Lagavulin 16 yo…………………………………………..………35;-/cl 

Oban 14 yo……………………………………………….………..30;-/cl 

Talisker 10 yo……………………………………………………..25;-/cl 

Dalwhinnie 15 yo……………………………………….………25;-/cl 

Glenkinchie 12 yo………………………………………………25;-/cl 

Cragganmore 12yo…………………………………………...25;-/cl 

 

Cognac 

Grönstedts VSOP Monopole……………….……………25;-/cl 

Grönstedts EXTRA Prestige…………………….………..30;-/cl 

Grönstedts XO Authentique……………………….…….35;-/cl 

Grönstedts VO Heritage………………………..………….30;-/cl 

 

Rom 

Angostura 1919 8 yo……………………………….………..29;-/cl 
Balanserad fruktig smak med tydlig fatkaraktär och viss sötma, inslag av torkad frukt, 

mandelmassa, örter, vanilj och arrak. 

Diplomatico Reserva 8 yo…………………………..…….25;-/cl 
Elegant, kryddig smak med fatkaraktär, inslag av apelsin, örter, choklad, vanilj och 

nötter. Ton av arrak. 

El Dorado 12 yo……………………………………………….…30;-/cl 
Smak av socker, honung, kola, russin och sultanrussin. Balans mellan rika, mogna 

smaker och sötma med rik krydda och fasthet. Lagring sker i Guyana på 

ekfat/bourbonfat i minimum 12år. 

Zacapa Centenario 23 yo………………………………….39;-/cl 
Anses av många att vara en av de bästa romsorterna i världen. Smakrik, nyanserad 

rom med fatkaraktär och liten sötma, med inslag av torkad frukt, lönnsirap, nötter 

och örter. 

 

Gin 

Bombay Sapphire…………………………..………………….20;-/cl 

Hendricks Gin…………………………….……………………...25;-/cl 

Nils Oscar Tärnö Gin KRAV……….……………………………20;-/cl 

Tequila 

Los Tres Toños Reposado………………………………….28;-/cl 
Gyllene bärnstensfärgad. Örtig, blommig med inslag av tjära. Mjuk honungssöt som 

övergår till att bli relativt torr. Avslutar med pepprighet och väl balanserad rökighet. 

 

Viviana Tequila Blanco………………………………………25;-/cl 
Stor kropp med karaktär av rå agaveinslag av mint, timjan och jasmin samt en svag 

prägel färska lagerblad. Tequilan är mjuk i smaken. 

Övrig sprit  

Absolut vodka 5cl……………………………………….………….80;- 

Skåne 5cl…………………………………………………………………80;- 

Bäska droppar 5cl………………………………………………….80;- 

Jägermeister 5cl……………………………………….…………….80;- 

OP Andersson 5cl…………………………………………………..80;- 

Hallands fläder 5cl…………………………………………………80;- 

 

Läsk 

Coca-cola (zero/light)………………………….…………………30;- 

Fanta……………………………………………………………………….30;- 

Sprite……………………………………………………………………….30;- 

Mineralvatten…………………………………………………25;-/30;- 

Lättöl…………………………………………..…………………………..30;- 

Varma drycker 

Kaffe/Te…………………………………………………………………..25;- 

Espresso……….………………………….…22;-enkel - 26;-dubbel 

Cappucino…………………………….………………………………  .26;- 

Latte…………………………………………………………………………29;- 

Choklad……………….……………………………..…………………..25;- 

Irish coffee………………………………………..………………….100;- 


