
Vita viner  
 

Masi Modello Bianco 2017 | gl 85:- / fl 400:- 
Land: Veneto, Italien | Druvor: Pinot Grigio | Producent:Masi 
Passar till: Krämiga pastarätter, eller till fläsk, lamm eller 

nötkött, samt lagrade hårdostar. Vinets karaktär: Klar gul med 

grön ton. Fräsch med lång smak av persikor och tropiska 

frukter.  

I Sistri Chardonnay 2019 | gl 175:- / fl 785:- 
Land: Toscana, Italien | Druvor: Chardonnay | Producent: 

Fattoria di Félsina 

Passar till: Aperitif, fisk, grönsaker samt getost. 

Vinets karaktär: Krämigt elegant välbalanserat vin med doft av 

tropisk frukt, persika samt vanilj.  

 
 

Solitär Riesling Trocken 2019 | gl 125:- / fl 560:- 
Land: Mosen, Tyskland | Druvor: Riesling| Producent: S.A Prüm 

Passar till: Som aperitif, till småplock samt till lättare 

skaldjurs- och fiskrätter, somriga sallader och asiatisk mat. 

Vinets karaktär: Frisk, ungdomlig och fräsch med smak av lime, 

smultron och vita persikor med pigga syror.  

 

 Torre del Falasco Garganega IGT 2019 | gl 95:- / fl 425:- 
Land: Veneto,Italien | Druvor: Garganega | Producent: Cantina 

Valpantena 

Passar till: Aperitif, antipasti, fisk och skaldjursrätter, 

risotto, samt smakrikare rätter av ljust kött Vinets karaktär: 

Medelfylligt vin med fräsch syra, bra koncentration samt 

mineralrik, lång, kryddig smak och eftersmak 
 

 

875m Chardonnay 2018 | gl 125 :- / fl 560:- 
Land: Rioja, Spanien | Druvor: Chardonnay | Producent: El Coto 

de Rioja 

Passar till: Skaldjur, smakrika sallader och eleganta 

fiskrätter 

Vinets karaktär: Medelfylligt vin med fräsch syra, bra 

koncentration samt mineralrik, lång, kryddig smak och 

eftersmak 

 

Pinot Gris Réserve 2020 | gl 155:- / fl 695:- 
Land: Alsace, Frankrike | Druvor: Pinot Gris  | Producent: 

Domaine Fernand Engel 

Passar till: Optimal till bufféer, passar till det mesta och 

det svåra.  Vinets karaktär: Intensiv doft av vanilj, exotiska 

frukter och lite pepprig rökighet, välbalanserat med pigg 

syra. 

 



 

 

Höga Kusten Vit 2019 | gl 105:- / fl 470:- 
Land: Moldavien | Druvor: Chardonnay, Feteasca Regala  

| Producent: Gitana Winery 

Passar till: Sallader, skaldjur, fågel, fiskrätter  

Vinets karaktär: Med ljusgul färg med doft av persika, blommor 

och honung. Generöst fuktig ungdomlig smak med inslag av gröna 

äpplen, persika, galiamelon, ananas och kiwi.  

 
Even&Odd Riesling 2019 | gl 95:- / fl 420:- 

 Land: Rheingau, Tyskland | Druvor: Riesling  

 Producent: Weingut Mehrlein Passar till: Skaldjur, vit fisk, 

asiatiska rätter, lime och chilikryddad kyckling, vegetariska 

matiga sallader med ost och till friska unga hårdostar. Kan 

även drickas väl kylt som en aperitif. 

Vinets karaktär: Klassisk riesling med frisk smak av citrus, 

gröna äpplen, grapefrukt och persikor. Mineralig och frisk 

doft med inslag av vit persika, citrus och kvitten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champagne 
 

Philipponnat Royale Réserve Brut 

2016 | fl 845:- 

Land: Frankrike, Champagne 

Druvor: Pinot Noir 70%, Meunier 

2%, Chardonnay 28% 

Vinets karaktär: Elegant, 

fruktig, fräsch, syrlig torr och 

balanserad smak med tydlida 

äppeltoner, gräddig kola, 

krusbär och smör. 

Passar till: Elegant all-round 

champagne, lätt aperitif, lätta 

förrätter, klassisk löjrom, samt 

till naturella ostron och lätta 

fisk & skaldjursrätter  

 

 

 

 
 

Haton & Filles Cuvee René Haton 

| fl 645:- 

Land: Frankrike, Champagne 

Druvor: Chardonnay  

Vinets karaktär: Cuvée René 

Haton Premier Cru är en elegant 

blanc-de-blanc i kristallklar 

ljusgul färg och härliga 

mineral och citrusdofter. Den 

har välutvecklad smak med 

påtaglig syra, mineraltoner och 

citrus ackompanjerade av en 

härlig och bubblande mousse. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Söta viner  
 

Moscato D´asti 2019 | cl 20:-  

Land: Piemonte, Italien  

 

Brachetto d´Acqui 2015 | cl 20:-  

Land: Piemonte, Italien  

 

Floralis Torres | cl 20:-  

Land: Spanien  

 

Brumaire Novembre 2011 | cl. 20:-  

Land: Pacherenc-Vic-Bilh, Frankrike Yalumba  

 

Museum Muscat | cl. 20:-  

Land: Australien 

 

Royal Tokaji Late Harvest | cl. 20:-  

Land: Ungern 
 

 

 

 

 

 

 

Mousserande 
 

Piccolo Codorniu Ecologica  

| gl 95:- 

Land: Spanien 

Halvfalska Codorniu Ecologica 

| fl 205:- 

Land: Spanien 

Helflaska Codorniu Ecologica 

| fl 475:- 

Land: Spanien 

 

 

 

 

Celebrandum Cava Brut NV  

| fl 440:- 

Land: Spanien  

Canevel Valdobbiadene Brut Prosecco 

| fl 520:-  

Land: Italien 

Castell Blanc Extra Cava  

| fl 460:-  

Land: Italien 

 



 

Röda viner 
 

 

Masi Modello Rosso 2016 | gl 85:- / fl 400:- 
Land: Veneto, Italien | Druvor: Raboso Veronese, Refosco  

| Producent: Masi 
Passar till: Stekt fisk, svamp, charkuterier, pasta, risotto.  

Vinets karaktär: Vackert runbinröd färg, ren doft med inslag 

av hallon och körsbär. Lättdrucken och god med bärig 

eftersmak.  

 

 

Höga Kusten Röd 2019 | gl 105:- / fl 470:- 
Land: Moldavien | Druvor: Merlot, RaraâNeagra | Producent: 

Gitana Winery 

Passar till: Salami, mögelost, lamm, nöt.  

Vinets karaktär: Intensiv rubinröd färg med doft av svarta 

vinbär, skogsbär och blåbär. Fruktig smak med inslag av fat, 

svarta vinbär, choklad, skogshallon och peppar. 

  

 

 

 Borgogno No Name 2015 | gl 195:- / fl 865:-  
Land: Piemonte, Italien | Druvor: Nebbiolo | Producent: 

Giacomo Borgogno 

Passar till: Serveras till smakrika rätter av nöt- eller 

viltkött. 

Vinets karaktär: Nyanserad, kryddig doft med inslag av fat, 

körsbär, nypon, rosor och choklad. Kryddigt, nyanserat och 

smakrikt vin i stram stil med inslag av mörka körsbär, rosor, 

fat, salvia och tobak. 

  

 

 

Château Bouscassé 2015 | gl 140:- / fl 630:- 

Land: Madiran, Frankrike | Druvor: Tannat 50%, Cabernet 

Sauvignon 26%, Cabernet Franc 24% | Producent: Alain Brumont 

Passar till: Smakrika rätter av nöt eller vilt samt till 

grillat och lagrade hårdostar 

Vinets karaktär: Mörk, röd färg. Tät, fruktig doft med toner 

av mogna körsbär, lakrits och fat. Smaken är fyllig och 

fruktig med tydliga tanniner och bra relation mellan alkoholen 

och syran. Lång, balanserad eftersmak. 

 

 

 



 

Borgogno Langhe Rosso Pinin 2016 | gl 135:- / Fl 605:- 

Land: Italien, Borgogno | Druvor: Barbera, Nebbiolo, Dolcetto  

| Producent: Giacomo Borgogno 

Passar till: Smakrika maträtter av fläsk, lamm, eller nötkött 

samt charkuterier  

Vinets karaktär: Härlig doft av mörka röda bär, körsbär, 

kryddor och rosor. Elegant vin med smak av mörka röda bär, 

plommon, salvia och rosor. Eftersmaken är lång och 

välbalanserad. 

 

Uncle Zin Appassimento 2018| gl 105:- / fl 470:-  

Land: Apulien, Italien | Druvor: Zinfandel | Producent: MGM 

Mondo del Vino 

Passar till: Passar perfekt till en kväll med BBQ, pasta med 

tomatsås, krämiga mellanlagrade ostar med en liten sälta 

 Vinets karaktär: Medelfylligt, komplext vin med återkommande 

toner av skogsbär, mörka körsbär och choklad. Den har en 

finstämd avslutning med mjuka tanniner och en ihållande 

eftersmak.  

 

Secret de Lunés Pinot Noir EKO 2019 | gl 110:- / fl 495:- 

Land: Languedoc, Frankrike | Druvor: Pinot Noir  

Producent: Jeanjean Passar till: Perfekta vinet till svenska 

köttbullar med lingon och gräddsås, mångsidigt vin som passar 

till det mesta, sallader, vegetariskt, kött och kyckling samt 

ost. Vinets karaktär: Medelfylligt, mjukt och ungfruktigt vin 

med toner av körsbär, hallon och jordgubbar, en antydan till 

lakrits, fin mineralstruktur och avrundande tanniner. 

 

 

Coto Mayor Crianza 2020 | gl 115:- / fl 515:- 

Land: Rioja, Spanien | Druvor: Tempranillo 100% | Producent: 

El Coto de Rioja  

Passar till: De flesta kötträtter av gris, lamm, nöt och vilt. 

Gärna med smakrika tillbehör. Passar väldigt bra till milda 

och medelstarka ostar 

Vinets karaktär: Medelfylligt, mjukt och med en fin balans 

mellan sin mörka plommonfrukt och lätt rostade fattoner, viss 

mintighet i avslutet. Ett modernt, välbalanserat Riojavin. 


