non alcoholic
isvatten. 10:thoreau filtered water, stilla/kolsyrat., fri påfyllning. 20:läsk / juice. 35:ginger joe non alcohol, 0,0% ginger beer, spanien. 50:mikkeller drink’in the sun, 0,3%, ljus fruktig ale, danmark. 55:-

lager
asahi super dry, 5,2%, fat, 40 cl, japan. 70:carlsberg hof, 4,2%, flaska, 33 cl, danmark. 60:nómada hanami indian pale lager (glutenfri), 5,8% flaska, 33 cl, spanien. 85:-

ale
big wave golden ale, 4,4%, kona, hawaii. 85:hanalei passion/orange/guava indian pale ale, 4,4%, kona, hawaii. 85:no neko belgian white ale, 4,5%, yoho, japan. 90:yona yona pale ale, 5,5%, yoho, japan. 90:aooni indian pale ale, 7,0%, yoho, japan. 90:-

sake
saito karakuchi dry sake. /12 cl. 120:- /6 cl. 70:torr, enkel kvalitetssake, fin fruktighet och inslag av jasmine.
(serveras värmd eller kyld)
ile four, limited edition, junmai daiginjo. /12 cl. 160:- /6 cl. 90:sake av högsta klass, delikat och elegant, komplex smak med inslag av tropisk frukt,
äpple, grape och citrus. (serveras kyld)

sparkling wine
lamberti prosecco extra dry, italien. 495:- /glas. 80:opus evolutium cava gran reserva brut nature, alta alella, spanien. 695:- /glas. 110:-

champagne
charles heidsieck brut. réserve. 715:- /glas. 115:pol roger rich demi sec. 715:- /glas. 115:pol roger blanc de blancs. 1500:laurent-perrier grand siècle. 2300:sir winston churchill, pol roger. 2500:louis roederer cristal brut. 2800:armand de brignac brut gold ace of spades. 3600:-

l’ami des crustacés, pinot blanc, alsace. g. lorentz, frankrike. 325:- /glas 80:torrt, friskt och druvigt med inslag päron, honungsmelon och citrus.
le grand ballon, sauvignon blanc, joël delauney, loire, frankrike. 345:torrt, friskt, aromatiskt med inslag av svartvinbärsblad, lychee och citrus.
gustave lorentz riesling réserve, alsace, frankrike. 365:- /glas 90:torrt, aromatiskt, friskt med inslag av honung, gröna äpplen och citrus.
beringer chardonnay, napa valley, usa. 385:- /glas 95:torrt, friskt med inslag av tropisk frukt, persika, gula äpplen och citrus.
karaktär av rostade ekfat och vanilj.
kloster eberbach steinberger riesling kabinett, tyskland. 405:- /glas 100:halvtorrt, druvigt med inslag av honung, päron, ananas och mineral,
frisk fräsch syra.
meyer-fonné pinot gris réserve, alsace, frankrike. 425:- /glas 105:torrt, fylligt med aromatiska inslag av exotisk frukt, persika och honung,
fin balanserad frukt och syra.
mâcon verzé, nicolas maillet, bourgogne, frankrike. 465:- /glas 115:torrt, friskt och krispigt med inslag av gula äpple, exotiskt frukt och
viss mineralitet.
domaine des hâtes chablis, pierrick laroche, frankrike. 485:- /glas 120:torrt, friskt med tydlig mineralton, inslag av gröna äpple och citrus.
sancerre les baronnes, henri bourgeois, loire, frankrike. 500:torrt, friskt med fin mineralton, inslag av svartvinbärsblad,
fläder och nässlor.
chablis 1er cru butteaux, domaine louis michel & fils, frankrike. 650:torrt, friskt och välbalanserat med fruktiga inslag av mogna äpple, citrus och mineral, viss smörig ton, ren
frisk eftersmak.
marimar la masia chardonnay, russian valley, usa. 750:torrt, fylligt och smakrikt med inslag av tropiskt frukt, gula äpplen, honung, fatvanilj och smör, karaktär av
rostad ekfat och nöt,
lång angenäm eftersmak med fin syra.
gustave lorentz pinot gris gr cru altenberg de b, alsace, frankrike. 850:torrt, fylligt och aromatiskt med inslag tropiska citrusfrukter, mango och petroleum, generös fruktig med
påtaglig mineralitet, lång komplex eftersmak.

rosé wine
viña esmeralda rosé, torres, katalonien, spanien. 325:- /glas 80:torrt, fruktigt och friskt med inslag av röda bär, citrus och smultron.
cassiopea bolgheri rosato, poggio tesoro, toscana, italien. 390:- /glas 95:torrt, friskt och bärigt med inslag av smultron, hallon, blodgrape och örter.

red wine

woodbridge zinfandel, robert mondavi, napa valley, usa. 325:- /glas 80:medelfylligt, syltigt med inslag av fat, skogsbär, mynta, kryddor och fatvanilj.
diemersdal matys cabernet sauvignon/merlot, sydafrika. 365:- /glas 90:medelfylligt, fruktigt med inslag av mörka bär, ceder, plommon och kaffe.
norton riserva malbec, mendoza, argentina. 385:medelfylligt, fruktigt med inslag av rostat fat, björnbär, plommon, viol och choklad.

robert mondavi private selection pinot noir, napa valley, usa. 405:- /glas 100:medelfylligt, smakrikt och fruktigt med inslag av mogna röda bär, lakrits, vanilj och fat.
palladino barbera d’alba superiore, piemonte, italien. 415:medelfylligt, fruktigt med kryddiga inslag av mogna röda bär, örter och fat.

de bartoli woodfired heathcote shiraz, australien. 425:- /glas 105:medelfylligt, fruktigt vin med inslag av mörka bär, viol, vanilj och lakrits, ton av fat, mogna tanniner.
bennati valpolicella ripasso superiore, venetien, italien. 445:medelfylligt, bärigt och kryddigt med inslag av fat, körsbär, pinjenötter,
torkad frukt, kakao och lakrits
the motorcycle marvel, nederburg, western cape, sydafrika. 465:- /glas 115:medelfylligt, smakrikt och fruktigt vin med inslag av mörka frukter, tobak,
mörk choklad och vanilj, eleganta tanniner.

the brew master, nederburg, western cape, sydafrika. 495:- /glas 125:medelfylligt, smakrikt med inslag av mörka bär, choklad, vanilj, kaffe och tobak,
välbalanserat med mogna tanniner.
salmos priorat, spanien. 535:- /glas 135:fylligt, smakrikt och koncentrerat med inslag av björnbär, cassis, te,
örter och sötlaktrits, mogna tanniner
insoglio del cinghiale, tenuta di biserno, toscana, italien. 565:fylligt, smakrikt med inslag av mörka bär, mogna körsbär, kryddor och fat,
välavvägda tanniner.
jean leon vinya palau merlot, penedes, spanien. 595:fylligt, kryddigt med fin syra, inslag av mörka bär, choklad, höstlöv och fatvanilj.
châteauneuf-du-pape rouge, château mont-redon, rhone, frankrike. 695:1/2 flaska. 395:relativt fylligt, elegant och kryddigt med mogna bärtoner, katrinplommon och lakrits,
rostad fatkaraktär, lång eftersmak.
beringer knights valley cabernet sauvignon, usa. 765:fylligt, mycket fruktigt med inslag av svarta vinbär, kaffe, plommon, choklad,
vanilj och mynta. tydlig fatkaraktär.
marimar la masia pinot noir, russian valley, usa. 795:medelfylligt och smakrikt med kryddiga inslag av mogna röda bär och lakrits,
rik fruktig och lång balanserad eftersmak med fin syra.
fides barbera d’alba, pio cesare, piemonte, italian. 895:relativt fylligt, koncentrerat med generös frukt, inslag av mogna körsbär, valnötter, choklad och läder,
balanserad syra, finstämda tanniner, lång intensiv eftersmak.

