VINLISTA
Champagne och mousserande
Beaumont des Crayères Grande Réserve Brut

495:- /396:-

Karaktärsfull Champagne med fruktig doft med toner av
mirabeller, ananas, rostat bröd och fin smörighet.
En förstaklassig champagne med fin mousse och lång behaglig eftersmak.
Passar som Aperitif eller till rätter av fisk och skaldjur, samt till tilltugg

Bollinger Special Cuvée Brut, Champagne, Frankrike

750:-/600:-

Torrt, utvecklat, friskt, smakrikt vin med inslag av moget äpple,
rostat bröd, grapefrukt och nougat.
Passar till rätter av fisk, skaldjur, ljust kött eller fågel.

Castellblanc extra brut, Spanien

303:-/242:-

Passar som aperitif, och till skaldjur
Torr frisk smak med inslag av citrus och päron

Vita viner
Badet Clément, Frankrike

294:-/235:-

Druvor, Grenache, Sauvignon samt Ugni Blanc
Passar bra som sällskapsvin och till ljusa kötträtter samt fiskrätter
Lätt aromatisk doft av citrus, torr med inslag av grönt äpple

Ca`di Ponti, Italien, Sicilien

294:-/235:-

Druvor, Grillo
Passar bra till fetare fiskar, fågel samt lättare kötträtter
Friskt och fruktigt med inslag av äpplen & melon

The Cloud Factory, Nya Zeeland

300:-/240:-

Druvor, Sauvignon Blanc
Torr med typiska aromer från nässlor, lime samt tropiska frukter, pigg syra
Passar till fisk, skaldjur gärna asiatiska smaker

Les Moineaux Chablis, Frankrike

398:-/318:-

Friskt, torrt med inslag av gula äpplen, rökig minera, örter & citrus
Passar utmärkt till ”rena skaldjur” och ”eleganta” fiskrätter

Rosévin
Musella Rosé Del Drago, Italien

310:-/248:-

Druvor, Corvina
Passar bra till fisk, fågel, aperitif, matiga sallader
Friskt och fruktigt med inslag av mogna hallon och örter

Vi driver Ersta Terrass på söders höjder, Konferens och Möten
Folkungagatan 90 och Bygget Fest och Konferens mitt i city!

VINLISTA
Röda Viner
Badet Clément Cuvée Rouge, Frankrike

294:-/235:-

Druvor, Grenache, Syrah & Carignan
Passar till fågel lättare kötträtter eller smakrika fiskrätter
Fruktig doft med islag av röda bär, mjuka taniner något örtig

Domaine Mas Barrau, Frankrike

294:-/235:-

Druvor, Cabernet Franc
Passar utmärkt till de flesta kötträtter gärna med smak av vitlök & örter.
Djup röd färg, doft av vilda bär & plommon

Rolling Shiraz, Australien

310:-/248:-

Druvor, Shiraz
Passar bra med vilt och nöt, grillat
Fruktig karaktär med inslag av plommon, björnbär och ekfat

Arc du Rhône, Frankrike

310:-/248:-

Druvor, Grenache Noir, Syrah, Carignan Noir
Passar de flesta kötträtter, anka & goda ostar
Fruktig oekad kryddig

Dancing Coyote Pinot Noir, Kalifornien , USA

330:-/264:-

Passar till allt från grillad vit fisk till vilt & nöt
Medelfylligt, toner av körsbär & hallon med en mjuk avslutning

I Castei Ripasso, Italien

357:-/286:-

Druvor, Corvina Veronese,Rondinella,Molinara
Passar bra till vilt, nötkött med krämiga tillbehör samt lagrade hårdostar
Fatlagrat fylligt och kryddigt vin med smak av choklad, läder, plommon, ekfat

Söta viner
Castelnau de Suduiraut Sauternes, Frankrike

562:-/450:-

Druvor, Semillon,Sauvignon Blanc
Passar till fruktdesserter och grönmögelostar eller till gås & anklever.
Halmgul färg med doft av honung, saffran & viss fatkaraktär

15:-/cl/12:-/cl

KWM Muscadel Red, Syd Afrika

15:-/cl/12:-/cl

Druvor, Muscadel Red
Ett fräscht, fruktigt och välbalanserat sött vin med mycket smak av
muskadel och inslag av Karamell.

Vi driver Ersta Terrass på söders höjder, Konferens och Möten
Folkungagatan 90 och Bygget Fest och Konferens mitt i city!

VINLISTA
Öl
Holba 50cl

62:-/50:-

Staropramen 33cl

56:-/45:-

Tjeckien, Maltig smak med medelstor beska, ton av humle

Tjeckien, Maltig smak med stor beska, inslag av smörkola, humle och citrus.

Newcastle Brown Ale 33cl

56:-/45:-

England, fruktig & knäckig med medelstor beska, ton av humle & smörkola

TT mellanöl 33cl

Sverige, medelfyllig med medelstor beska inslag av bröd

46:-/37:-

Alkoholfritt
Läsk, mineralvatten

28:-/25:-

Clausthaler 33 cl

40:-/36:-

Alkoholfri ljus tysk lageröl som har en lätt, maltig och brödig smak med liten beska

Billabong 75 cl

195:-/174:-

Fruktigt mousserande vin med viss sötma, inslag av gröna äpplen, persika och citrus.

Torres Natureo, vitt

188:-/168:-

Druvig, något blommig smak med inslag av päron, fläder och citron.

Torres Natureo, rött

188:-/168:-

Bärig smak med liten sötma, inslag av körsbär, geléhallon och örter

Vi driver Ersta Terrass på söders höjder, Konferens och Möten
Folkungagatan 90 och Bygget Fest och Konferens mitt i city!

