
Vin Filosofi
Villa Sanduddens filosofi är kvalité och personlighet i en inspirerande,
unik harmoni. Dessa principer har fått definiera vår gastronomiska
identitet och landat i en vinlista med karaktär, genomsyrad och serverad
med omtanke. Vinlistan förändras ständigt, enbart från små producenter
med fokus på hantverket. Vår sommelier och vårt kök har ett nära
samarbete där mat och dryck vandrar hand i hand, allt för att ge våra
gäster en härlig upplevelse kring matbordet.



Mousserande Flaska 75 cl glas 12 cl

Biutiful Cava Brut Nature NV
Isaac Fernandez, Requena, Spanien
Flaska 520   Glas 120
80% Macabeo och 20% Chardonnay.
Mycket torr, frisk och fruktig med fin mousse, inslag av citrus, persika, mineral, kex, vita
blommor och örter.

Moltès Crémant d’Alsace Brut NV
Domaine Moltès, Alsace, Frankrike
Flaska 590   Glas 135
Pinot Blanc 70%, Pinot Noir 20% och Riesling 10%
Torrt, friskt och fruktigt med en fin mousse. Inslag av citrus, röda äpplen, persika, rostat bröd,
mineral och örter. Nyanserad och frisk avslutning.

Moltès Crémant d’Alsace Rosé NV
Domaine Moltès, Alsace, Frankrike
Flaska 590
100% Pinot Noir
Torr, frisk och fruktig med en fin mousse. Inslag av smultron, citrus, blodgrape, kex och örter.
Lång och nyanserad avslutning.

Valentin Leflaive Extra Brut BdB CV17-50 NV
Champagne Valentin Leflaive, Champagne, Frankrike
Flaska 990  Glas 180
100% Chardonnay
En torr, frisk och nyanserad Champagne med fint djup och krämig mousse. Inslag av mogen
citrus, gula äpplen, gul stenfrukt, ostronskal, hasselnötter och mineralsälta.
Lång och nyanserad avslutning.
Passar bra till Hummerraviolin eller som sällskapsdryck
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Mousserande Flaska 75 cl glas 12 cl

Delamotte Brut NV
Champagne Delamotte, Le Mesnil-sur-Oger, Frankrike
Flaska 990  Glas 180
55% Chardonnay, 35%, Pinot Noir, 10% Pinot Meunier
Elegant, friskt och fruktigt vin med toner av citrus, gröna äpplen och en antydan till jästighet.
Inslag av nötter, en krämig mousse och lång, fruktig eftersmak. Delamotte Brut lagras minst tre
år på sin jästfällning innan den s.k. ”dégorgement” äger rum. En kvalitetsinvestering som kan
jämföras med minimilagringstiden på 15 månader. Resultatet blir ökad komplexitet, tydligare
karaktär och bättre utvecklingspotential.

Delamotte Blancs de Blancs Vintage 2014
Champagne Delamotte, Le Mesnil-sur-Oger, Frankrike
Flaska 1490
100% Chardonnay
Torr, frisk, komplex och smakrik med inslag av citrus, vit stenfrukt, hasselnötter, mineral och
rostat bröd. Lång och nyanserad eftersmak. Blanc de Blancs från enkom Grand Cru-byar. Detta
ger viner med god mineralitet, nyansrikedom och fantastisk elegans. Årgång 2014 har lagrats i sex
år. Lagen kräver tre år men hos Delamotte menar de att det krävs en längre tid för att få fram de
eleganta och subtila tonerna.

Mousserande alkoholfri Flaska 75 cl  Flaska 20 cl

Richard Juhlin, Blanc de Blancs Brut, NV - Alkoholfri
Domaine Wines, Le Mesnil-sur-Oger, Frankrike
Flaska (75 cl)  395   Flaska (20 cl) 110
100% Chardonnay
Detta vin är tillverkat enligt den s.k. traditionella metoden med en andra jäsning på flaska i 12
månader. Stilen kallas Blanc de Blancs vilket innebär att den är gjord på 100%
chardonnay-druvor. Detta ger ett friskt och torrt mousserande vin som samtidigt är förföriskt
elegant och smakrikt med en aptitretande mousse. Doften och smaken bjuder på inslag av gröna
och gula äpplen liksom brioche och grillad citron. Passar lika bra till välkomstdrinken och
mingeldryck som till lättare rätter på fisk, skaldjur och sallader.
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Vita viner Flaska 75 cl glas 15 cl

Leitz Out Riesling Trocken 2021
Weingut Josef  Leitz, Rüdesheim am Rhein, Tyskland
Flaska 530   Glas 120
100% Riesling
En krispigt frisk, torr och fruktig riesling med inslag av citrus, gul stenfrukt, grönt äpple och
örter. Tanken bakom etiketten var att skapa en film noir poster look (svartvit kriminalfilm från
40-50-talet) – en kul etikett och samtidigt en ordlek för att få folk att uttala namnet korrekt.

Leitz  Magic Mountain Riesling 2021
Weingut Josef  Leitz, Rüdesheim am Rhein, Tyskland
Flaska 560   Glas 130
100% Riesling
Torr, frisk och nyanserad. Fruktig och mineraldriven med inslag av gul stenfrukt, päron, örter och
citrus. Lång avslutning.
Passar bra till Black Cod(torsk) eller som sällskapsdryck

Rijckart Côtes du Jura 2020
Domaine Rijckaert, Jura, Frankrike
Flaska 590   Glas 135
100% Chardonnay
Ungdomlig, torr, frisk och nyanserad med inslag av gult äpple, citrus, gul stenfrukt, mineral, vita
blommor och fat. Vinet har en lång och nyanserad eftersmak.
Ligger på mindre ekfat (228L) för att ge en generösare frukt och rundare smak
Passar bra till Hummerraviolin eller som sällskapsdryck

Cistus Blanc 2020
Château de la Liquière, Faugères, Frankrike
Flaska 610   Glas 145
Druvor: 60% Roussanne, 25% Vermentino, 15% Grenache blanc
Fylligt och elegant med mogen gul frukt och hintar av vanilj. Torr, frisk och krämig textur med
inslag av honung, persika och vita blommor samt en uppiggande och lång mineralfinish.
Roussanne jäser och mognadslagras på 500-liters fat på sin jästfällning i åtta månader.
Vermentino och Grenache blanc lagrades på ståltank.

Rabl Käferberg Grüner Veltliner 2020
Weingut Rabl, Kamptal, Österrike
Flaska 680   Glas 150
100% Chardonnay
Nyanserad doft med inslag av rik gul frukt, mogna päron, peppar och backtimjan. Vinet har en
lång eftersmak med en härlig mineralitet och kryddor..
Passar bra till Brässerad Oxsvans eller som sällskapsdryck
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Vita viner Flaska 75 cl glas 15 cl

Chablis Premier Cru Vau de Vey 2020
Julien Brocard, Chablis, Frankrike
Flaska 895   Glas 195
Druva: 100% Chardonnay
Torr, frisk och nyanserad med koncentrerad frukt, fint djup, inslag av gult äpple, citrus, gul
stenfrukt, vita blommor, mineral, smör och örter. Lång och frisk avslutning med fin mineralsälta.
Vinet är lagrat på stora gamla ekfat för att ge en rundare smak och fetare struktur men med en
fin syra och mineralitet som kännetecknar Chablis.
Passar bra till Hummerraviolin eller som sällskapsdryck

Lieu Dit Chenin Blanc 2019
Lieu Dit Winery, Santa Barbara, USA
Flaska 690
100% Chenin Blanc
Doften bjuder på stenfrukter, vått ylle och stenig mineralitet. Bra koncentration som balanseras
fint av den friska syran, vilket bidrar till fräschören. En riktig törstsläckare.

Tyler Santa Barbara County Chardonnay 2020
Tyler Winery, Santa Barbara, USA
Flaska 790
100% Chardonnay
Väldigt ren och frisk näsa med gula äpplen, vitsippor, citron, kryddor och mineraler. Massor av
energi. Sval frukt med läskande syra som är otroligt fint balanserad. Stor fruktkoncentration med
snyggt integrerade fat. Långt och läskande avslut. En blandning mellan alla Tylers vingårdar.
Passar till Hummerraviolin eller som sällskapsdryck

Berg Kaisersteinfels Terrassen GG 2019
Weingut Josef  Leitz, Rüdesheim am Rhein, Tyskland
Flaska 860  Glas 190
100% Riesling
Nyanserad, komplex, torr, frisk, koncentrerat fruktig och elegant med inslag av citrus, persika och
mineral. Vinet har en lång och nyanserad avslutning. GG står för de finaste vingårdarna i
Tyskland. Alla druvor måste alltså komma från den vingården.
Passar bra till Black Cod(torsk) eller som sällskapsdryck
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Vita viner Flaska 75 cl glas 15 cl

Mount Eden Estate Chardonnay 2018
Mount Eden Vineyards, Santa Cruz Mountains, USA
Flaska 1370
100% Chardonnay
En av USAs klassiska vinegendomar som grundades 1945 och som sedan 1981 ägs och drivs av
Ellie och Jeffrey Patterson. Historien om denna egendom är lika fascinerande som komplex. Den
korta versionen är att de helt enkelt var först med eleganta viner gjorda på Pinot Noir,
Chardonnay och Cabernet Sauvignon från sin region Santa Cruz.
Passar till Hummerraviolin eller som sällskapsdryck.

Hirsch Chardonnay 2019
Hirsch Vineyards, Sonoma, USA
Flaska 1610
100% Chardonnay
Hirsch Vineyards skapades med avsikt att odla druvor på bästa sätt i en unik terroir som de bästa
producenterna skulle vilja köpa. Så blev det också med klassiska namn som Kistler, Littorai och
Williams Selyem som samtliga köpte druvor och gjorde en ”Hirsch Vineyards”. Till slut började
de göra viner under sin egen etikett.
Passar till Hummerraviolin eller som sällskapsdryck.

Tyler Sanford & Benedict Vineyard Chardonnay 2019
Tyler Winery, Santa Barbara, USA
Flaska 1420
100% Grüner Veltline
Elegant doft av solmogen citron, gula äpplen, krossade stenar och exklusiva fat. Riktigt hög,
läskande syra som ligger fint i vinet. Trots den höga syran är det väldigt balanserat med stor
koncentration utan att bli svulstigt. Ett imponerande vin med oändlig eftersmak. En av de
kändaste vingårdarna i Santa Barbara.
Passar till Hummerraviolin eller som sällskapsdryck.
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Roséviner Flaska 75 cl glas 15 cl

Leitz Eins Zwei Dry Pinot Noir Rosé 2021
Weingut Josef  Leitz, Rüdesheim am Rhein, Tyskland
Flaska 530   Glas 115
100% Pinot Noir
En rosé producerad med samma ambition och stil som Leitz Rieslingviner! Vinet produceras av
handskördade, högkvalitativa Pinot Noir druvor. Ett ljust, laxrosa färgat vin med en ren elegant
frukt och stor fräschör. Tyska vinmakare nämner ibland Pinot Noir som ”red Riesling” och här
förstår man verkligen varför!

Ze Rozé 2021
Domaine du Pas de l’Escalette, Terrasses du Larzac, Frankrike
Flaska 670
50% Grenache, 40% Cinsault, 10% Carignan
Härligt friskt, mineralrikt, fruktdrivet och välbalanserat rosévin. Här finns inslag av röda bär
såsom jordgubbar och hallon samt blodgrapefrukt och örter. I eftersmaken är vinet lätt och
fokuserat med bra syra och fräschör, ett seriöst rosévin från södra Frankrike!
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Röda viner Flaska 75 cl glas 15 cl

Alberto Ballarin Langhe Nebbiolo 2020
Azienda Agricola Alberto Ballarin, Piemonte, Italien
Flaska 570   Glas 130
100% Nebbiolo
Friskt och fruktdrivet vin med inslag av plommon, körsbär, örter, rosor och tobak. Lång eftersmak med
bra struktur. Druvorna skördades för hand i slutet av september och jäsningen skedde på rostfria
ståltankar där vinet sedan lagrades i tio månader. Därefter mognadslagrades vinet i slovenska 1600 liters
botti – ekliggare – i sex månader.

Alberto Ballarin Barolo 2018
Azienda Agricola Alberto Ballarin, Piemonte, Italien
Flaska 890   Glas 195
100% Nebbiolo
Friskt och elegant med tydlig tanninstruktur och inslag av rosor, viol, röda körsbär, fat och mineral. Lång
eftersmak. Vinstockarna är upp till 75 år gamla och jordmånen består av hårt packad märgel med inslag av
kalk, lera och marin fossil. Druvorna handskördades och fick jäsa i ståltank vid 28-30 grader med
nertryckning av skalhatten flertalet gånger per dag. Vinet fick mogna dels i små franska 225 liters ekfat,
dels i 1500 liters botti (klassiskt fat för Piemonte) under 26 månader, följt av minst 8 månader i butelj
innan lansering.

Horse Heaven Hills Cabernet Sauvignon 2018
Double Canyon, Washington, USA
Flaska 780
94% Cabernet Sauvignon, 4% Petit Verdot, 1,5% Malbec, 0,5% Syrah
Koncentrerad och djup med fruktiga inslag av plommon, hallon och björnbär. Eleganta toner av
läder, espresso och tobak. Integrerade tanniner, fin syra, och välbalanserat, långt avslut.
Passar till kraftiga kötträtter eller som sällskapsdryck om man tycker om tyngre viner.

Ze Cinsault 2020
Domaine du pas d’Escalette, Languedoc- Terrasses du Larzac, Frankrike
Flaska 845  Glas 190
100% Cinsaul
Familjeegendom i nordvästra delen av det ’Cru’ klassade området Terrasses du Larzac i
Languedoc. Den unika Larzac-platån ger stora variationer i både jordmån och klimat. Här
produceras viner med stor personlighet, fräschör och elegans. Aromatisk doft med inslag av röda
bär, kryddor och rosor. Fin balans mellan eleganta syror och bärighet. Lång och nyanserad
eftersmak. Passar bra till Black Cod(torsk) eller som sällskapsdryck
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Röda viner Flaska 75 cl glas 15 cl

La Chave Saint-Joseph 2019
Domaine Rouchier, Saint-Joseph, Rhône, Frankrike
Flaska 990
100% Shiraz/Syrah
La Chave har ett komplext samspel av frukt, salta toner och mineralitet. Rouchier har arbetat
biodynamiskt från start och sedan år 2015 tillsätter de inget svavel till sina viner. Resultatet ger ett
omaskerat uttryck av Syrah där druvans köttiga och florala toner verkligen samspelar. Rouchiers
viner fick välförtjänt hype direkt från start och bjuder på en vinupplevelse som kombinerar något
rustikt och grovhugget med elegans och finess.
Passar till mörkare kötträtter eller om man gillar tyngre kraftfulla röda viner.

Tyler Santa Rita Hills Pinot Noir 2020
Tyler Winery, Santa Barbara, USA
Flaska  845
100% Pinot Noir
Blodapelsin, örter, rosenblad, hallon och lakrits. Sval och elegant, nästan kalkigt uttryck, med
otroligt fin munkänsla, mycket frukt och fint integrerad syra som planar ut i det långa avslutet. En
blandning mellan Tylers vingårdar.
Passar till eleganta kötträtter eller som sällskapsdryck

Bosquet des Papes Châteauneuf-du-Pape 2019
Bosquet des Papes, Rhône, Frankrike
Flaska 895
75% Grenache, 12% Mourvèdre, 10% Syrah, 3% Vaccarèse, Counoise, Cinsault
Koncentrerat, strukturerat och ursprungstypiskt vin med inslag av mogna körsbär, plommon,
svarta vinbär, kryddor och lakrits. Fin syra och balans med välintegrerade tanniner och lång
eftersmak.Passar till medelfylliga kötträtter eller som sällskapsdryck om man gillar
medelfylligt till fylligt vin.

Brunello di Montalcino 2017
Azienda Agricola Casanova di Neri, Montalcino, Italien
Flaska 990
100% Brunello (Sangiovese)
Intensivt och kraftfullt vin med toner av mörka körsbär, tobak, choklad, björnbär. Fullt fokus på
den bästa kvaliteten i druvorna, modern vinmakning och noga utvalda ekfat, allt med respekt för
traditionen. Resultatet är viner i toppklass i modern stil, men som samtidigt har ett ytterst
toskanskt uttryck.
Passar till mörkare kötträtter eller om man gillar tyngre kraftfulla röda viner.
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Röda viner Flaska 75 cl glas 15 cl

Brancaia Ilatraia 2017
Casa Brancaia, Toscana, Italien
Flaska 990
40 % Cabernet Sauvignon, 40 % Petit Verdots och 20 % Cabernet Franc
Generös och fruktdriven med karaktärer av tobak, mörka bär, choklad och ett elegant, långt
avslut. Toppvinet från Maremmaegendomen!
Passar till mörkare kötträtter eller om man gillar tyngre röda viner.

Mount Eden Estate Pinot Noir 2017
Mount Eden Vineyards, Santa Cruz Mountains, USA
Flaska 1370
100% Pinot Noir
En av USAs klassiska vinegendomar som grundades 1945 och som sedan 1981 ägs och drivs av
Ellie och Jeffrey Patterson. Historien om denna egendom är lika fascinerande som komplex. Den
korta versionen är att de helt enkelt var först med eleganta viner gjorda på Pinot Noir,
Chardonnay och Cabernet Sauvignon från sin region Santa Cruz.
Passar till eleganta kötträtter eller sällskapsdryck.

Tyler Sanford & Benedict Vineyard Pinot Noir 2019
Tyler Winery, Santa Barbara, USA
Flaska 1600
100% Pinot Noir
Körsbär, hallon, örter och jordgubbar. Fruktdrivet och elegant med en otrolig munkänsla med
sandiga tanniner och en frisk, ungdomlig syra. Långt avslut med underbart grepp och läskande
fräschör. Tyler har turen att arbeta med, inte bara den främsta vingården i Santa Rita Hills, utan
också de äldsta vinrankorna. Vingården är planterad med ett urval av sticklingar från den
berömda vingården Mount Eden i Santa Cruz-bergen. Tyler’s del ligger precis under deras block
med Chardonnay.
Passar till eleganta ljusa kötträtter eller som sällskapsdryck.

Kistler Vineyard Pinot Noir 2013
Kistler Vineyards, Sonoma, USA
Flaska 2700
100% Pinot Noir
Sedan början på 2000-talet har de också etablerat sig som en av de absoluta topparna gällande
produktion av Pinot Noir viner från Sonoma Coast och Russian River valley. De var pionjärer
med att söka vingårdslägen långt ut nära den karga och svala Stilla Havskusten och planterade
redan på 90-talet vingårdar utanför det lilla samhället Bodega. Allt vin är allokerat och sålt på
förhand. Kistler Vineyard är deras finaste vingård.
Passar till eleganta kötträtter eller som sällskapsvin.
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Röda viner Flaska 75 cl glas 15 cl

Rüncot Barolo Riserva 2015
Azienda Agricola Elio Grasso, Piemonte, Italien
Flaska 2900
100% Nebbiolo
Vingårdsläget Rüncot är Grassos allra bästa läge och det här vinet produceras bara när årgången
är av exceptionell kvalitet. 2015 är onekligen ett sådant exempel. Den första årgången av detta vin
gjordes 1995.

Bruno Clair Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 2018
Domaine Bruno Clair, Bourgogne, Frankrike
Flaska 4700
100% Pinot Noir
Bruno Clair och hans önolog Philippe kallas ofta för ”the Batman and Robin of  Marsannay”. De
har arbetat sida vid sida ända sedan Domaine Bruno Clair grundades 1979. Här producerar de
högkvalitativa viner som är hett eftertraktade i hela världen. Denna vingård klassas som en av de
absolut bästa i Bourgogne.
Passar till eleganta kötträtter eller som sällskapsdryck.
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Dessert/Söta viner
Carlin de Paolo Moscato d’Asti 2020
Tenuta Carlin de Paolo, Piemonte, Italien
Flaska  495 (75 cl)   Glas(6 cl)  40
100% Moscato
Blommigt, sött och pärlande. Fruktdrivet med inslag av fläder, jasminblom, persika, och nektarin.
Moscato d´Asti från Carlin de Paolo är en klassisk tolkning av stilen, vinet är aromatiskt och
blommigt, med sötma och fina bubblor. Druvorna pressas och musten kyls ner, stabiliseras och
filtreras. Därefter sker jäsningen, jäsningen stoppas genom att vinet kyls ner igen och stabiliseras.
Alkoholhalten stannar på 6% och vinet ger en sockerhalt på 130 g/liter. Syran i vinet balanserar
upp sötman och det är svårt att inte bli charmad av denna pärlande vinstil.
Passar till rabarbern.

Beerenauslese 2019
Weingut Umathum, Burgenland, Österrike
Flaska(37,5 cl) 660  Glas(4 cl)  80
100% Scheurebe
Guldgul färg med dofter av citrus, äpple och honung. I smaken finns färsk honung med ett lite
kryddigt avslut. Friskt och fylligt.

Rabl Grüner Veltliner Eiswein 2016
Weingut Rabl, Kamptal, Österrike
Flaska(37,5 cl)  850
100% Grüner Veltliner
Druvorna skördades den 7 januari 2017 då det den natten för första gången nådde de minus 8
grader som Rudolf  eftersträvar för att producera ett Eiswein. Med andra ord är detta inget som
sker varje år. Stor doft med aromatiska Grüner Veltliner karaktärer och inslag av tropisk frukt.
Söt och smakrik med inslag av tropisk och gul stenfrukt med fantastisk fräschör och intensitet.
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Öl

Värmdö Ljus Lager, Värmdö Bryggerier, 4,2%
Burk (33 cl)  80
Värmdö lager är en lager i tjeckisk stil där den lättrostade malten ger toner av honung och rostat
bröd. Ölen är torr med markerad beska och frisk humlearom.
Passar utmärkt till svensk husmanskost och som sällskapsdryck. Serveras vid 8 °C.

Wisby lager, Ljus Lager, Gotlands Bryggeri, 4,7%
Flaska (33 cl) 85
Visby lager är en fullmatad modern lager med fyllig smak och fruktig arom från Monroehumle.
Vackert bärnstensfärgad och kristallklar. Det tog Gotlands bryggeri närmare två år att skapa
denna härliga lager som passar precis lika bra en ljummen sommarkväll som till det nordiska
köket.

Melleruds Utmärkta Pilsner, Ljus lager, Spendrups, 4,5%
Burk (44 cl) 95
Melleruds Utmärkta pilsner är en modern rejäl svensk lager som förbinder tradition med ett
genuint hantverkskunnande. Maltmixen är väl avvägd mellan Pilsner- och Münchenermalt vilket
ger en fyllighet och kropp i ölet. En fyllighet som markeras väl av en mycket utsökt beska.
Grillade och stekta maträtter av ljust kött, fisk och fågel eller som sällskapsdryck.

Wisby pils, Ljus Lager, Gotlands Bryggeri, 5,0%
Flaska (33 cl) 85
Visby pils har en jämn och torr smak med balanserad maltfyllighet samt en markerad efterbeska.
Brödig, fruktig smak med inslag av aprikos, honung, örter och citrus. Serveras som sällskapsdryck
eller till rätter av fisk, vegetariska rätter eller till en buffé.

Wisby Klosteröl, ALE, Belgisk Ljus ALE, Gotlands Bryggeri, 5,0%
Flaska (33 cl) 85
Visby Klosteröl är ofiltrerad med en lång maltig samt fruktig eftersmak, med inslag av apelsin,
aprikos och honung. Serveras som sällskapsdryck eller till rustika rätter av ljust kött, smakrika
vegetariska rätter eller till rätter av fisk.

Wisby Sleepy Bulldog, PALE ALE, Gotlands Bryggeri, 4,8%
Flaska (33 cl) 85
Wisby Sleepy Bulldog har en markerad beska med maltrostade toner och fruktig eftersmak.
Humlearomatisk smak med inslag av aprikoser, sirap, apelsinskal, örter och knäckebröd. Serveras
som sällskapsdryck eller till rätter av ljust kött eller lamm eller till fisk.
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Öl
Sitting Bulldog, IPA, Gotlands Bryggeri, 6,4%
Flaska (33 cl) 85
Gotlands Bryggeri variant på en klassisk IPA är något unikt då den uteslutande är gjord på
aromahumle från USA. En IPA med markerad beska, fyllighet och en liten mängd honungssötma
med lång fruktig eftersmak. Markerad beska och fyllighet med lite honungssötma och fruktig
eftersmak. Passar till hamburgare och grillat.

Öl - Glutenfri
San Miguel Especial Glutenfri 33cl, Ljus lager, Mahou San Miguel, 5,4%
Flaska (33 cl) 85
San Miguel Glutenfri 5,4% är en lager i internationell stil med samma genuina smak och kvalité
som den ”vanliga” San Miguel ölen. Klar ljusguldfärgad öl med vit skumkrona. Arom av korn,
gräs och citrus. Smaken har lite sötma och malt och citrus. Eftersmaken har en svag men
balanserad beska. Överlag en lätt kropp med balanserad kolsyra. Glutennivån i ölen är under 10
PPM. Serveras till husmanskost eller som sällskapsdryck.

Öl - Alkoholfri
Wisby Alkoholfri Lager, Ljus Lager, Gotlands Bryggeri, 0,5%
Flaska (33 cl) 55
Denna härliga lager passar lika bra på stranden en ljummen sommarkväll som den gör till maten
från det nordiska köket. Att den är alkoholfri är en bonus. En fullmatad modern lager med fyllig
smak där Monroehumlen skvallrar om aprikos, knäck och apelsin.

Easy Rider Bulldog Alkoholfri, IPA, Gotlands Bryggeri, 0,4%
Flaska (33 cl) 55
Efter jäsningsprocessen pumpas ölen över till en lagertank där den kyls ner till ca. -1 C°
tillsammans med en ny giva humle. Denna s.k. torr-humling betonar ytterligare humlekaraktären.
Ölet är även ofiltrerat för att få fram den rätta smaken och känslan i gom.
Passar till husmanskost, hamburgare och kryddstark mat.
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Cider
Briska Päron, 4.5%
Flaska (33 CL) 75
Fruktig, söt smak med tydlig karaktär av päron, inslag av honungsmelon och vanilj.
Serveras vid -8°C som sällskapsdryck eller till frukt- och bärdesserter.

Strongbow 5%
Flaska (33 CL) 85
Strongbow har en fruktig smak med inslag av vinteräpplen, torkade aprikoser, kryddor och halm.
Torr, fyllig smak av mustiga, mogna äpplen. En traditionell brittisk cider.

Läsk
Coca Cola, 33 cl 45:-
Coca Cola Zero, 33 cl 45:-
Fanta, 33 cl 45:-
Sprite, 33 cl 45:-
Mousserande Äppelmust / Stilla Rabarbermust, 33 cl 80:-
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Avec

Whisky kr/cl
The Famous Grouse Blended Whisky 26:-
Laphroaig 10 Y.O, 35:-
Glenmorangie 10 Y.O 33:-
Bouillet Bourbon 44:-

Cognac & Calvados kr/cl
Grönstedts XO 34:-
Boulard XO 34:-
Remy Martin XO 48:-

Rom kr/cl
Rum Plantation Grande Reserve, Barbados 25:-
Ron Zacapa Centenario XO, Guatemala 82:-
Diplomatico 40:-

Snaps kr/cl
Aalborgs Jubileum Original 23:-
Absolut Vodka 21:-
Bäska Droppar 25:-
Hallands Fläder 21:-
OP Anderson 25:-
Skåne 22:-
Gammel Dansk 23:-
Små Nubbar, 5cl 120:-
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