
 öl
Åkeshof  69 kr

Television Brewing Company, Single Malt 
Pale Ale 5,6%, Sverige
Humlearomatisk, maltig smak med inslag 
av grapefrukt, ananas, passionsfrukt, 
honung och ljust bröd.

Cirrus  59 kr

Brutal Brewing, lager 5,1%, Sverige. 
Brödig smak med inslag av halm, honung, 
apelsin och kryddor.

All the way  69 kr

Dugges, Session IPA 4,2%, Sverige.  
En frisk och lättdrucken öl med fräscha 
toner av frukt och citrus.

Sleepy Bulldog  59 kr

Gotlands Bryggeri, pale ale 4,8%, Sverige. 
Humlearomatisk smak med inslag av apri- 
koser, sirap, apelsin, örter och knäckebröd.

Easy rider Bulldog  45 kr

Gotlands Bryggeri, alk-fri 0,4%, Sverige.
Nyanserad, något humlearomatisk smak  
med tydlig beska, inslag av aprikos-
marmelad, citrusskal, ananas och örter.

Melleruds Pilsner, Ekologisk  45 kr

Melleruds, alk-fri 0,5%, Sverige. En ljus 
lager med friska toner av humlearomatisk 
blomster och balanserad maltighet. Fyllig 
och med en delikat beska.

noga utvalda drycker till din måltid ––––––––––––––––––– alkoholfria  
alternativ  

finns

 VITA TORRA VINER
Castel Firmian Sauvignon blanc 
Mezzacorona, Trentino, Italien.  
Torr, mycket frisk, aromatisk och fruktig smak 
med inslag av krusbär, fläder och citron.
 Glas 130 kr, Flaska 495 kr

GB Riesling Sauvage 
Georg Breuer, Rheingau, Tyskland. 
Krispigt torr med frisk syra, toner av 
grapefrukt, ananas och mineral.
 Glas 130 kr, Flaska 495 kr

 Röda viner
La Mule Merlot
François Lurton, Frankrike. Medelfylligt, 
fruktigt och smakrikt med inslag av 
plommon, körsbär, blåbär och färska örter.
Glas 110 kr, Flaska 420 kr

Piedra Negra Alta Colección Malbec
Francios Lurton, Uco Valley, Argentina.
Koncentrerad fyllig smak av röda bär, 
fin struktur med mjuka tanniner. Lång 
eftersmak med toner av kaffe.
Glas 120 kr, Flaska 435 kr

  rosévin
Albia Rosé 
Barone Ricasoli, Toscana, Italien.  
Krisig friskhet, balanserad frukt med 
inslag av svarta vinbär och körsbär.
 Glas 125 kr, Flaska 475 kr

 MOUSSERANDE VIN
Celebrandum Cava Brut 
NV, Castell d’Or, Spanien.
Fruktig doft med inslag av citrus, gröna 
äpplen, örter och rostat bröd. Torr, frisk 
och fruktig smak med fin mousse, inslag 
av citrus, päron, mineral och brioche. 
 Glas, 18 cl 110 kr

 flaska 420 kr, Halvflaska 210 kr

På helgerna har vi även 
passande dryck till brunch. 
Det kan vara Mimosa, Bellini, 
Aperol Spritz eller något 
annat gott.




