
Vin
De vita/Rosé/Mousserande

vita viner glas Flaska

Miopasso Fiano 
Italien, Sicilien. Druvor: Fiano 100%  
Frisk, fruktig och aningen blommig doft med inslag av äpple, grapefrukt och 
honung. Smaken är torr och fruktig med inslag av äpple, melon, grapefrukt och 
örter. 

75:- 359:-

Gardo Morris Sauvignon Blanc
Marlborough, Nya Zeeland. Druvor: Sauvignon Blanc 100%  
En klassisk Marlborough Sauvignon Blanc, intensivt aromatiskt, det här vinet 
exploderar med smaker av krusbär, svarta vinbärsblad, passionsfrukt och mango. 
Smaken är torr, stram med knivskarp syra.

95:- 465:-

kloster eberbach Riesling kabinett
Tyskand, Rheingau Druvor: Riesling 100% 
Halvtorr kabinett med en frisk syra som gör vinet balanserat och otroligt 
matvänligt. Doften är rik med inslag av aprikos, citrus, mineral, honung och gul  
stenfrukt. Smaken är frisk men fyllig med toner av äpple, citrus och honung. 

99:- 449:-

Pistillo ekologisk
Italien, Marche. Druvor: Pecorino 100%  
Vinet har en intensiv halmgul färg och en riklig bouquet av kamomill, exotiska 
frukter, anis och citrusfrukt. Smakrikt, välbalanserat och fylligt vitt vin som lagrats 4 
månader på franska ekfat. Långt och elegant avslut.

465:- 

Saxenburg Chardonnay
Sydafrika, Stellenbosch. Druvor: Chardonnay 100%  
Karaktäristisk doft av citrusfrukter och passionsfrukt. Fyllig och kraftig smak med 
inslag av tropiska frukter och hasselnöt.

115:- 525:-

rosé / mousserande glas Flaska

Pampelmousse Rosé
Frankrike. Druvor: Grenache, Syrah och Cinsault + Blodgrapejuice  
Den fina frukten och den lilla touchen av frisk beska i grapefruktjuicen balanserar 
sötman och resulterar i en mycket frisk och fräsch dryck.

69:- 349:-

Invivo Sophie’s Choice Rosé
Nya Zeeland, Marlborough. Druvor: Pinot Noir 100%  
Arom av mosade jordgubbar och inslag av tropisk frukt och citrus. Frisk, intensiv 
och fyllig smak med uttalade bärtoner, citrus och balanserande sötma.

89:- 445:-

Castellblanc Extra Brut cava
Spanien, Katalonien. Druvor: Macabeo 34%, Parellada 33%, Xarel·lo 33%  
Torr, frisk och nyanserad med komplex frukt, smak av citrus och päron och en lätt 
jästkaraktär.

75:- 359:-

Sanfeletto Prosecco Superiore
Italien, Conegliano - Valdobbiadine. Druvor: Prosecco (Glera)  
Päron, gröna äpplen och citrus öppnar sig i vinets bouquet med en lätt ton av små 
vita blommor. Mycket frukt i smaken och behaglig syra.

465:-


