MOUSSERANDE - VINER PÅ GLAS: GLAS 12 CL, FLASKA 75 CL
CAVA RODESTUI BRUT ECO Spanien/Katalonien. Macabeau. Chardonnay

107,- / 529,-

Ren, fräsch och citrus-pigg, precis som en Cava ska vara.
PROSECCO TERRA SERENA Italien/Treviso. Glera.

539,-

Ung, frisk med tydliga inslag av citrus och grapefrukt.
PROSECCO EXTRA DRY, SUTTO WINE Italien/Treviso. Glera.

579,-

Lätt, gott och mycket piggelin. Mjuka och balanserade toner av persika, päron och vilda blommor
CAVA PREMIER BRUT NATURE, ROVELLATS Spanien/Katalonien. Parellada, Macabeo.

579,-

Rikligt med små små bubblor som håller i sig länge. Fint harmoniserade frukttoner och komplex arom
från åldrande på jästfällning.
HARROW & HOPE NV, England. Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier.

749,-

England goes Champagne. Tydliga gröna och gula äpplen ihop med tropisk frukt. Brödighet och
djup som en Champagne och med en fantastisk mousse.
CHAMPAGNE PANNIER BRUT TRADITION NV Frankrike/Champagne.
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier.

145,- / 749,-

En klassisk champagne med härlig mousse, brödiga toner och frisk syra.
CHAMPAGNE GUY CHARBAUT SÉLECTION BRUT PREMIER CRU NV, Frankrike, Champagne.
Chardonnay, Pinot Noir.

779,-

Stor i sin kropp med välgrundad frukt och brödighet. Ananas, torkade fikon, kanderad frukt och en
hint av torkade rosblad binder ihop en kvalitetschampagne med mjuk och krämig mousse. Vinet har
lagrats minst 4 år på flaska.
CHAMPAGNE GUY CHARBAUT CUVÉE DE RÉSERVE BRUT PREMIER CRU NV,
Frankrike, Champagne. Chardonnay, Pinot Noir.

799,-

Denna årgång är ett urval av druvor samlade från de äldsta vinstockarna från terroirerna i
Mareuil-sur-Aÿ och Bisseuil. Ett fylligt, harmoniskt vin vars vackra aromer och styrka gör det till en
perfekt champagne för champagneälskare. Vinet har lagrats minst 5 år på flaska.
CHAMPAGNE GUY CHARBAUT BLANC DE BLANCS BRUT REMIER CRU NV, Frankrike, Champagne.
Chardonnay.

849,-

Druvorna till detta vin härstammar främst från Bisseuil by Premier Cru. Det perfekta söderläge vid
Charbauts vingård och blandningen med 10 till 15% av reservviner, ger ett vin med delikat blommig doft
och lätta citrustoner som samsas med bergamott, grape, färsk mandel och torkade linblad. Vinet har
lagrats minst 7 år på flaska.

VITA VINER - VINER PÅ GLAS: GLAS 15 CL, FLASKA 75 CL/100 CL
SANKT ANNA RIESLING PUR MINERAL TROCKEN 2018 Tyskland/Pfalz. Riesling.
Riesling med smak av päron, citrus och örter och med en lång eftersmak.
Ett gott och fräscht vin dom de flesta tycker om.

114,- / 499,-

VIONTA ALBARIÑO 2018 Spanien/Rias Biaxas. Albariño.
Torrt och aromatiskt vitt vin med inslag av mogen persika och grönt äpple. Smaken har
inslag av mogen tropisk frukt och är balanserad med intensiv fruktighet och elegans med
en fin liten bitterhet. Lång eftersmak

129,- / 569,-

STOCKWERK GEYERHOF 2018 Österrike/Kremstal. Grüner Veltliner,
Friskt och elegant vin med doft och smak av gröna äpplen, citrus, örter och en fin ton av
vitpeppar. Tydlig mineralton som dröjer sig kvar länge. Som att sitta på en alptopp.

139,- / 599,-

PRIMITIF 2018, Frankrike/Savoie. Jacquère. Naturvin

599,-

Jacquèredruvan odlas nästan bara i Savoie. Passar bra i den kalkrika jorden som ger hög syra.
Malolaktisk omvandling & tre månaders lagring sur lie.
SANCERRE VINCENT GRALL 2018 Frankrike/Loire. Sauvignon Blanc.
149,- / 649,Expressiv doft av både citrus och tropiska toner, viss rökighet. Smaken är spikrak med
bra syra, fin mineralstruktur och toner av färsk mogen citron, passionsfrukt och lite nässlor.
CALCARIUS BIANCO 2018, 100 cl Italien/Puglia. Bombino Bianco. Naturvin

679,-

Läskande vitt vin gjord på Bombino Bianco med en tusch av bergamott och mineralitet.
CHABLIS DOMAIN BESSON 2017 Frankrike/Bourgogne. Chardonnay,
159,- / 699,Frisk doft av citrus och vita blommor. I smaken hittar man även där citron, lite grönt äpple
och en fin mineralstruktur tillsammans med bra syra. Vinet får jäsa i ståltank. 3 procent får
sedan mogna på ekfat under 8 månader, resten mognar på sin jästfällning i ståltank under
12 månader. Pamelas vita favorit just nu.
ANIMA AVONDALE 2016 Sydafrika/Paarl. Chenin Blanc,
159,- / 699,Vin med mycket karaktär och med textur av jäsning med delvis hela klasar och battonage.
80% av vinet är ekfatslagrad och 20% är hela klasar i amfora. Persika, krusbär och en
fin mineralitet som dröjer sig kvar länge. Biodynamisk odlat vin där ankor gör en del av jobbet.
WINES OF SUBSTANCE CH 2018 USA/Washington State. Chardonnay

159,- / 699,-

Härlig doft av mogen citrus, persika, frisk mineralitet och ekfatstoner. Smaken är elegant
och rik av fin gul frukt såsom citrus och persika. Frisk syra och toner av flinta som ger
komplexitet till vinet. Ett riktigt gott matvin!
CUVÉE DES CHANOINES DE NOTRE DAME, JAFFELIN 2018,
Frankrike, Bourgogne, Chardonnay
Härligt fruktigt vin med smak och doft av citrus och exotiska frukter.
Fin syra och ett välbalanserat och charmigt vin. Lagrad 11 månader på franska ekfat.
En riktigt smaskig Bourgogne!

189,-/ 729,-

LA FEMME SOLEIL 2018, Frankrike/Roussilloin. Macabeu. Naturvin
Spontanjäsning, 85% i tank och resten i gamla fat. Härliga äppeltoner och lite grumlig

169,- /

POUILLY FUMÉ 2017 Frankrike/Loire. Sauvignon Blanc.
En klassisk Sauvignon Blanc från Pouilly Fumé med flint, mineralitet och rökighet.

179,- / 699,-

MERCOLEDÌ 2018, VIGNETI TARDIS Italien/Kampanien. Fiano Naturvin
185,- / 689,Manuell skörd, avstjälkning och sedan maceration över natten vilket ger lite mer färg.
Buteljeras utan klarning eller filtrering. Frisk smak av solmogen apelsin och en härlig beska.
Mercoledì betyder onsdag på italienska. Vinmakaren döper sina viner efter veckodagar
LA CHÂTELAINE 2017, Frankrike/Bourgogne-Vézelay. Chardonnay. Naturvin
Spontan jäsning i temperaturkontrollerad ståltank med sju månader på jästfällningen.
Lätt filtrering innan buteljering.

189,- / 709,-

TRENZADO 2018, SUERTES DEL MARQUÉS, Naturvin
Spanien/Teneriffa. Listan Blanco 90%, Pedro Ximénes 4%, resten lokal druvor
189,-/ 729,Vulkanisk jord som ger en tydlig doft från svavel Över 100 år gamla rankor som ger en stark
känsla av sitt ursprung. 40% av klasarna jäses hels i öppna betongkar, pressas efter 2 veckor och
lagras sedan vidare på betong. Resten pressas försiktigt och jäser och lagras sedan på gamla franska
ekfat. Efter 8 mån blandas och buteljeras vinerna utan klarning och filtrering. Trenzado betyder fläta
och har att göra med hur man binder upp rankorna. Vinet har en härlig fetma i texturen och i
smaken finns både mineralitet, kalk och sälta
SIROCCO 2017 Frankrike/Korsika. 80% Vermentino + 5% av 4 andra druvor.
När Siroccovinden från Sahara drog in förstördes över 60% av Domaine de Vaccellis druvor.
Man valde då att göra ett vin på flera vita druvor och resultatet blev fantastiskt. Mogen fet frukt,
superhäftig textur som är krämig och fet och med en balanserad friskhet och grapebeska.

959,-

ORANGEVINER - VINER PÅ GLAS: GLAS 15 CL, FLASKA 75 CL

MANTONICOZ Italien/Kalabrien. Mantonico Pinto. Naturvin
Lokal druva odlad på 600 möh. Skalmaccererad i 8 dagar och sedan 12 månader på dels
tonneaux och dels ståltank. Ofiltrerad och utan tillsatta sulfiter. Här hittar du pomerans,
honung, vitblommighet, aprikos, lite sälta och några stänk av sherry.

195,- / 729,-

ROSÉVINER - VINER PÅ GLAS: GLAS 15 CL, FLASKA 75 CL

LES OLIVIERS ROSÉ Frankrike/Languedoc. Grenache, Cinsault.

479,-

En frisk ljus rosé som passar perfekt till en sallad eller som sällskapsdryck.
PIETRO CASSINA VINO ROSATO ROSA ROSARUM Italien/Piemonte. Nebbiolo

549,-

Fint laxrosa färg och doften bjuder på intensiva toner av jordgubbar, vilda hallon, röda
vinbär, rabarber, citrus och en fräsch blommighet och mineralton hänger sig kvar.
Smaken är torr och elegant av röda bär, nypon och en härlig kryddighet på slutet.
SANKT ANNA PINOT NOIR ROSÉ 2018 Tyskland/Pflaz. Pinot Noir.

549,-

Ljus krispig och torr rosé med smak av citrus och smultron.
UNU ROSÉ 2018 DOMANIE DE VACCELLI Frankrike/Korsika. Sciaccarellu.

689,-

Lokal druva från Korsika. Laxrosa i färgen. Fräsch, medelfrisk och fyllig stil på klassiskt
sydfranskt/medelhavsmanér. Grapefrukt, hallon, vit persika och en lite kryddighet med en
hint av mint och anis i avslutet. Ett rosévin utöver det vanliga.

RÖDA VINER - VINER PÅ GLAS: GLAS 15 CL, FLASKA 75 CL
RABISCO RESERVA 2015 Portugal/Tejo. Cabernet Sauvignon, Touriga National.

114,- / 499,-

Mulligt kraftfullt rödvin med smak av plommon, mogna skogshallon, vanilj och en
mycket angenäm kryddighet.
VALMONT ROUGE 2018, PAUL MAS Frankrike/Languedoc.
Grenache, Carignan, Syrah, Merlot.

499,-

Ett härligt, fruktigt rödvin med rund skön smak av plommon, hallon och en lätt kryddighet.

MAS DE SUBIRA 2017 Spanien/Priorat. Garnacha, Carineña.

145,- / 599,-

Komplex, kryddig och fruktig doft med fatkaraktär, inslag av mörka bär, choklad,
lagerblad och vanilj. Ett av våra mest populära viner.
FALCON´S PERCH, J.LOHR ESTATES 2014 USA/Monterey, Kalifornien. Pinot Noir.

149,- / 649,-

Ett härligt vin som bjuder på mogna jordgubbar, röda bär, plommon och björnbär.
Fina nyanser av rostad vanilj från ekfat och härliga lakritstoner. Ett fylligt vin med lång
eftersmak och fin syra. Det här vinet är lätt att tycka om.
VERQUIERE CÔTES DU RHÔNE 2019 Frankrike/ Rhône. Syrah, Grenache.
Elegant, snygg och kryddig. Bra struktur av både syra och mineralitet och generöst med
röda och mörka bär, lite citrustoner och fin kryddighet.

149,- / 649,-

WINES OF SUBSTANCE CS 2018 USA/Washington State. Cabernet Sauvignon

159,- / 679,-

Stor och mäktig Cab med komplex smak av koncentrerad frukt, solmogna svarta vinbär,
rostat fat som balanseras bra med tanninerna. Vinet har fler dimensioner som träder fram
efter varje ny klunk och med ett långt avslut.
PRIMEVI BARBERA DÁSTI, CASCINA SAN MICHELE 2018 Italien/Piemonte. Barbera.

169,-/ 699,-

En busig barbera med mycket smak. Mörka bär, plommon, vildhallon, pepprighet och
fina stalltoner. Spontanjäsning och sedan lagrad på ståltank. Vinet varken klarnad eller
filtreras vilket att man tydligt speglar områdets mångfacetterade terroir.
FERDINANDO PRINCIPIANO LANGHE NEBBIOLO 2018 Italien/Piemonte. Nebbiolo.

169,- / 699,-

Röd ren och fräsch frukt trängs med nypon, rosor, viol och lite tjära. Vinet har fyllig struktur,
lätta tanniner och hög syra. En lättdrucken Nebbiolo med mycket smak!
ETNA ROSSO, TORNATORE 2017 Italien/Sicilien. Nerello Mascalese. Nerello Cappuccio 179,- / 689,Vinet har en vacker klar rubinröd färg och doftar röda mogna bär och en rökighet som man
förknippar med vulkanen Etna. Det är smakrikt, men upplevs samtidigt som lätt med
balanserade tanniner och fin fruktighet, små toner av anis och en smak som dröjer kvar.
CHÂTEAU CAMBON CUVÉE DU CHAT 2018 Frankrike/Beaujolais. Gamay. Naturvin

179,- / 699,-

Naturlig odling, tillverkad med ”maceration carbonique” och smakar precis som en
Beaujolais ska göra. Josig, rödfruktig och bärig. Mums!
ROSSO DI MONTALCINO RIDOLFI 2016, Italien/Toscana. Sangiovese

185,- / 699,-

Här finns massor av mogen röd frukt, särskilt körsbär, som blandas med behagliga
kryddiga toner. Välbalanserad och med mycket smak. Som att få liten bit av Toscana i glaset.

LOVE POULSARD 2018 Frankrike/Jura/Arbois. Poulsard. Naturvin

189,- / 699,-

Ljust rubinröd färg med fruktiga toner och inslag av torkade rosor. Välbalanserat med en
mjuk och samtidigt elegant smak av granatäpple, röda vinbär, tranbär och blodapelsin
följt av en nätt ton av kalksten i avslutet som lyfter fram den doft och smak som Jura's
viner är kända för.
TREBBIOLO ROSSO LA STOPPA 2019, Italien/Trebbiola. Barbera/Bonarda. Naturvin

699,-

Jäsning och skalmaceration på stål- och cementtankar med naturliga jäststammar.
Kryddig smak med inslag av sötfruktiga mörka körsbär, kryddnejlika, balsamvinäger,
plommon, tobak, svart te och torkade örter…och med en härlig doft av stall. Jessica’s favoritvin!
TREDIBERRI LANGHE NEBBIOLO 2018 Italien/Piemonte. Nebbiolo.

699,-

Röd ren och fräsch frukt, fyllig struktur och hög syra. Lagrad på betong och ståltank för att
frukten ska få ta plats. Enkel och lättdrucken Nebbiolo från en producent med mycket personlighet.
Passar perfekt till vår tryfflerisotto.
CHÉNAS LES BLEMONTS 2017 Frankrike/Beaujolais. Gamay. Naturvin
60-åriga stockar I lerig jord med mycket mangan. Jäst i cementkar, lagrad på gamla ekfat (40%)
samt ståltank (60%) i 10 månader.

699,-

UNU VACCELLI 2017 Frankrike/Korsika.
Elegante (Grenache), Sciaccarellu, Carcaghjolu Neru, Minustellu e Cinsault

729,-

Djup komplex doft med ganska mörk frukt i doften Elegant smak med gott om kraft och
bra balans och med en härlig smak av hallon, lakrits och stenig mineralitet. Bara sååå himla gott!
FERDINANDO PRINCIPIANO BAROLO 2015 Italien/Piemonte. Nebbiolo.

199,- / 824,-

Finstämd och mycket komplex doft med söta mogna körsbär, viol, torkade rosor, färsk tryffel,
tjära, fuktig skog och en salt, stenig mineralitet. Smaken är elegant och nyanserad med
gott om underliggande kraft och struktur. Söta röda körsbär, tranbär, lakrits, torkade rosor
och mineralsälta. Eftersmaken är mycket lång och intensiv med strama, matvänliga tanniner.
En Barolo som tål att drickas direkt.
CHATEAU BIANCA PINOT NOIR 2015 USA/Oregon Willamette Valley. Pinot Noir.

199,- / 769,-

Mjuk och härlig Pinot Noir, fylld av sötfruktiga aromer som mogna hallon, svarta körsbär,
kryddiga kaneltoner, lite vanilj, ceder, nougat med en släng av viol. Mycket lena tanniner
som smälter på tungan och på slutet en snygg och lång finish. En av Pamelas favoriter!
LA SPIA VALTELLINA SUPERIORE 2014 Italien/Lombardiet. Nebbiolo.

199,- / 769,-

Vinet har en härligt klar rubinröd färg och i doften får man en bukett av röda bär,
kryddiga, söta toner såsom kanel och lite lädertoner. Elegant i smaken med tydliga
tanniner, fin friskhet och ett långt avslut. Riktigt mumsigt vin och ännu en av Pamelas favoriter.
CHÂTEAU CLARISSE BORDEAUX 2015 Frankrike/Bordeaux. Merlot.

199,- / 769,-

Modern Bordeauxkaraktär med friska mogna röda bär såsom jordgubbar och hallon, bra syra,
välintegrerade tanniner och svag touch av rostade fat och mineralitet. En riktig smakbomb!
CROZES-HERMITAGE, MISE EN BOUCHE, 2018, EMMANUEL DARNAUD
Frankrike/Norra Rhône. Syrah.

199,- / 769,-

Klassiskt och storslaget vin fyllt med mörka körsbär, blåbär, björnbär, hallon, viol och lakrits.
Ett fylligt vin med fina fattoner, pepprighet och härligt rökta charkuterier. Lång eftersmak.
CHÉNAS CHASSIGNOL 2017 Frankrike/Beaujolais. Gamay. Naturvin

769,-

110-åriga stockar i ren rosa granit. Jäst i cementkar, lagrad på gamla ekfat (50%) samt
ståltank (50%) i 10 månader.
BOURGOGNE CÔTE DÓR 2018, DOMAINE JEAN-MARC BOULEY
Frankrike/Bourgogne. Pinot Noir

209,- / 799,-

Pinot noir druvor från 40-åriga stockar planterade i rik lerjord nedanför sluttningen i Volnay.
Druvorna jäser med vildjäst i ståltank innan vinet lagras på gamla franska ekfat i 14 månader.
En fantastiskt trevlig Bourgogne men härlig syra, lätt fin kryddighet och smaken av röda bär.
Rund, mjuk och fin med struktur som ger en känsla av att sitta på en stenmur i Bourgogne
och titta ut över ett hav av Pinot Noir-rankor.

PUBLIC RADIO 2017, JOSH PHELPS USA/Paso Robles Californien. Grenche, Syrah
209,- / 799,Härliga dofter av mogna körsbär, jordgubb, hallon och viol och med en lätt kryddighet
ihop med fräsch syra och fina tanniner. Detta vin visar hur ett riktigt bra Grenache-baserat
vin kan smaka och har en lång njutbar eftersmak.
PILLARS, HASKELL 2013 Sydafrika/Stellenbosch. Syrah

209,- / 799,-

En generös Syrah som bjuder på mjuk fyllig frukt, rejält med violer, lakrits, kaffe, chokladtoffee
vanilj och bakad kryddighet. Sammetslen, mullig och en elegant fräschör. En riktigt höjdare!
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO MONTECARIANO 2013
Italien/Valpolicella. Corvina, Rondinella, Molinara, Croatina, Pelara

229,- / 869,-

Vinet har en djup, vacker röd färg och smak av mogna svarta körsbär, kryddighet med kanel,
svartpeppar, kakao och kaffe. Vinet är strukturerat, silkeslent och med en klassisk elegans.
NUITS-ST-GEORGES ”EN LA PERRIÈRE NOBLOT” 2017, DOMAINE MACHARD DE GRAMONT
Frankrike/Bourgogne. Pinot Noir

229,- / 899,-

På 1,7 hk med kalkstensjord beläget mellan byarna Nuits-Saint-Georges och Vosne Romanée,
skördar man här sent mogna Pinot Noirdruvor på rankor som är upp till 50 år gamla.
Vinet ligger 14 månaders på både franska och amerikanska ekfat varav 20% är nya.
Körsbär, hallon, jordgubbar, sandelträ, muskot och kanel i en stram struktur och hög fräschör.
BAROLO LA MORRA, TREDIBERRI 2015 Italien/Piemonte. Nebbiolo.
Kryddig, nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av torkade körsbär, kanel, nypon, svart te,
nötter, pomerans och rosor.
BAROLO LA MORRA, TREDIBERRI 2014 Italien/Piemonte. Nebbiolo.
Stora aromer av lakrits, rosor, viol, med inslag av en rund balsamico och bergamott.
Runda fina smaker, fulla av svart frukt och en snyggt välbalanserad syra och lång finish

985,-

1095,-

BAROLO LA MORRA, TREDIBERRI 2016 Italien/Piemonte. Nebbiolo.
1095,Floral och fruktdriven Barolo med flera lager av komplexitet. Körsbär, rosenblad, plommon, torkade örter
och läder med ett anmärkningsvärt aromatiskt djup.
BAROLO VIGNA GATTERA, REVELLO FRATELLI 2016
Italien/Piemonte. Nebbiolo
Intensiv rubinröd färg. Doften är stor med inslag av mogna plommon, körsbär, läder, parfym
och torkade blommor. Ett elegant, välkomponerat vin med lång balanserad eftersmak.
En ung och klassisk Barolo

1099,-

