
RÖTT VIN
Blau Montsant

Spanien, Katalonien
Carinena | Garnacha | Syrah

115 kr/glas - 525 kr/flaska

Ett eldigt vin som sätter fart på smaklökarna! Rödfruktig, mycket mörk frukt, 
mineralton, kryddig med lite lakritsrot. Kan behöva en kompis i matväg - och 
då skall vinet kombineras med protein som hjälper tanninerna att stilla sig. 
Våga testa!

Le Chat 

Frankrike, Rhone 
Grenache

96 kr/glas - 480 kr/flaska

Ett mjukt och elegant vin - matchar bra till flera av våra rätter på menyn.  
Pizzorna med innehåll av fläskkött, och även hårdostarna på ostbrickan  
kommer lira fint.

Lamberti Ripasso
Italien, Veneto 
Corvina | Rondinella | Molinara

118 kr/glas - 590 kr/flaska

Ett vin du känner igen? Perfekt! Det passar till våra kryddigare maträtter -  
såsom Sobrasadapizzan, kebaben men även den lagrade hårdosten.

La cour des Dames 
Frankrike, Languedoc
Sauvignon Blanc

99 kr/glas - 495 kr/flaska

Du vill börja kvällen med något svalkande med fina aromer i form av  
vita blommor, krusbär och nässlor. Detta vin kommer väcka dina vackraste  
sommarminnen till liv - och få dig att bli redo för kalla vinterdagar.

Chablis Chemilly
Frankrike, Bourgogne
Chardonnay

155 kr/glas - 775 kr/flaska

En krispig Chablis är alltid ett vinnande koncept. Vinet äger en spännande  
subtil rökighet och en ljuvlig doft av vit nektarin och citrus. Beställ den solo  
eller ihop med en räkbowl så blir du glad!

Last night Riesling SAVED my life
Tyskland, Rheinhessen 
Riesling

105 kr/glas - 525 kr/flaska

Vi låter vinets namn tala. Det är inte alltid vi minns en måltidsdryck från går-
dagen, men denna kompisen är här för att stanna! Välj en maträtt från menyn, 
vilken som helst, så ska du se att denna är en riktig mat-romantiker.

VITT VIN

FATÖL

Vi har en levande vinmeny! 
Fråga personalen om våra nyheter så hjälper vi dig!

Bryggmästarens bästa pilsner
69 kr, Ljus lager, Sverige, 5,0%

Bron IPA
79 kr, India Pale Ale, Sverige, 6,4%

Peroni
79 kr, Ljus lager, Italien, 5,1%



MOUSSERANDE

CIDER

CHAMPAGNE

Coca-Cola
29 kr

Coca-Cola Zero
29 kr

Fanta Orange
29 kr

Sprite
29 kr

Hwila Naturell
29 kr

S. Pellegrino
45 kr

Bryggmästarens alkoholfria öl
39 kr

Alkoholfritt mousserande
Oddbird by Richard Juhlin 
Blanc de blancs

45 kr/glas - 245 kr/flaska

Veckans bubbel

Fråga oss!

99 kr/glas - 499 kr/flaska

Sorelle Bronca Rosé

Italien, Veneto
Glera | Pinot Nero

135 kr/glas - 475 kr/flaska

Tendil & Lombardi

Frankrike, Côte des Bars
Chardonnay | Pinot Noir

165 kr/glas - 845 kr/flaska

FLASKÖL
Zlatopramen
89 kr, Ljus lager, 0,5 l, Tjeckien, 4,9%

Spaten
89 kr, Ljus lager, 0,5 l, Tyskland, 5,2%

Hoegarden
69 kr, Veteöl, 0,33 l, Belgien, 4,9%

San Miguel glutenfri
69 kr, Ljus lager, 0,33 l, Spanien, 5,4%

Rekorderlig päron
59 kr

Rekorderlig premium botanicals peach-basil
69 kr

ALKOHOLFRITT


