
dryckesmeny

aperol spritz

negroni

dry martini

cosmopolitan

gin & tonic

fördrink 109 kr / st

whiskey sour

aperol, prosecco,
sodavatten

gin, campari, röd 
vermouth

gin, vermouth

citronvodka, cointreau,
tranbärsjuice, lime

gin, tonic water,
(flädersaft)

whiskey, citronjuice,
sockerlag, äggvita



drinklista
white russian
vodka, kahlua, mjölk

margarita
tequila, cointreau,
limejuice

pina colada
rom, malibu, kokosmjölk,
ananasjuice

p2
vaniljvodka, sourz 
äpple, lime, sprite

sisi special
vodka, passoa,
tranbärsjuice, sprite

puss
bacardi limon, passoa,
apelsinjuice, red bull

sex on the beach
vodka, peachtree, 
apelsinjuice, 
tranbärsjuice

san francisco
vodka, créme de 
bananes, apelsinjuice

109:- 139:-

109:- 139:-

109:- 139:-

109:- 139:-

109:- 139:-

109:- 139:-

109:- 139:-

109:- 139:-

rött vin
husets vin

/glas79:-
/flaska279:-

jacob's creek, australien
druva: shiraz och cabernet sauvignon

fruktig smak med inslag av fat,
björnbär, örter, svarta vinbär,

kryddor och lakrits.
passar till rätter av fläsk-, lamm- 

eller nötkött.

89:-/glas  299:-/flaska

bourgogne rouge
pinot noir, frankrike

druva: point noir
bärig smak med inslag av 

skogshallon, jordgubbar, färska
örter och blåbär. 

passar till buffémat.

99:- 379:-/glas  /flaska

campo viejo crianza, spanien
druva: 75% tempranillo, 

20% garnacha, 5% mazuelo. 
kryddig smak med inslag av fat,
mörka körsbär, kanel, hallon

och choklad. passar till fläsk-
och lammkött.

/flaska309:-

bonterra zinfandel, usa
druva: zinfandel 

generöst fruktig smak med fatkaraktär,
inslag av mörka körsbär, svartpeppar,
björnbär, mynta, vanilj och blåbär.

passar till fläsk-, lamm- eller nötkött.
gärna grillat.

399:-/flaska

tapiz malbec, argentina
druva: malbec 

mycket fruktigt smakrikt vin med rostad
karaktär, inslag av blåbär, viol, 

plommon, svarta vinbär, mörk choklad, 
kaffe och vanilj. passar till grillade

rätter av mörkt kött.

/flaska419:-

Domaine du vieux lazaret
chateaunuf-du-pape, frankrike

druva: grenache, syrah, cinsault, 
mourvrédre och counoise. 

kryddig, nyanserad smak med inslag
av fat, plommmon, lagerblad,

svartpeppar, skogshallon, svarta 
oliver och lavendel. passar till 

rätter av mörkt kött.

/flaska699:-

rosévin
jacob's creek rosé, australien

79:-/glas
279:-/flaska

mousserande vin/
champagne

campo viejo cava brut, 
spanien

89:- / glas
299:- /flaska

prosecco
99:- / glas

399:- /flaska

palmer & co brut reserve, 
champagne, frankrike

599:- / flaska

vitt vin
husets vin
79:-/glas

279:-/flaska 

les fumées blanches,
frankrike

druva: sauvignon blanc
fruktig, ungdomlig smak med inslag
av päron, svartvinbärsblad, fläder
och lime. passar till lättare fisk-

och skaldjursrätter.

99:- 309:-/glas  /flaska

jacob's creek, australien
druva: semillon, chardonnay
medelfyllig med balanserad 
syra och en aning smörighet. 

fruktig karaktär med
inslag av tropiska frukter. 
passar till fisk, fågel samt

buffémat.

89:- 299:-/glas  /flaska

YOKO, tyskland
druva: riesling

fruktig, mycket frisk smak med lite
sötma, inslag av päron, honung,

äppelblommor och citron. 
passar till asiatiska rätter med

kryddstark smaksättning.

359:-/flaska

chateau ste michelle,
usa

druva: chardonnay
fruktig smak med tydlig fatkaraktär.
inslag av gula äpplen, ananas, smör,

valnötter, vanilj, kryddor och 
mango. passar till fågel och fläsk.

419:-/flaska

  

sake
(SERVERAS VARM ELLER KALL)

siesen futsu-shu, japan
smak: nyanserad, aningen blommig smak

med inslag av päron, vitpeppar, grön
banan, mandel, citrus och jasminris.

119:- / 6 CL

spritlista

jack daniels
jim beam
famous grouse
jameson
cragganmore
talisker
dalwhinnie
glenkinchie
lagavulin
glenlivet 15

anee fine calvados
boulard 

baileys
cointreau
drambuie
benedictine dom
kahlua
malibu
passoa 

grönstedts vo
grönstedts vsop
grönstedts xo/extra
martell vs
martell cordon bleu
xanté päronkonjak 

whisky

calvados

likör

cognac

79:-  109:-
79:-  109:-

4 cl     6 cl

79:-  109:-
79:-  109:-
89:-  119:-
89:-  119:-
89:-  119:-
99:-  149:-
99:-  149:-
99:-  149:-

79:-  109:-
79:-  109:-

79:-  109:-
89:-  119:-

109:-  149:-
109:- 149:-
         219:-
79:-  109:-

79:-  109:-
79:-  109:-
79:-  109:-
79:-  109:-
79:-  109:-
79:-  109:-
79:-  109:-

absolut vodka
tequila
gin
rom
jägermeister 

brännvin
79:-  109:-
79:-  109:-
79:-  109:-
79:-  109:-
79:-  109:-

4 cl    6 cl

alkoholfritt vitt vin 
49:-/glas

lättdryck / lättöl / vatten
pepsi/pepsi max 30cl

zingo 30cl

7up 30cl

lättöl 33 cl

ramlösa citrus/naturell 33cl

isvatten

kaffe/te
kaffe/te

irish coffee
kaffe karlsson
east coffee
(mörk rom, konjak, kaffe, grädde)

drycker
starköl / cider
falcon export, fat 50cl

staropramen, fat 40cl

singha 33cl

chang 62cl

tuborg gold 50cl

xide, cactus lime 27,5cl

somersby päron/rosécider 33cl

brooklyn east ipa 35,5cl

eriksberg 50cl

glutenfri öl

juice apelsin/äpple/ananas

asahi, japan 33cl

carlsberg hof 33cl

eriksberg karaktär 33cl

latte/cappuccino
espresso/dubbel espresso

alkoholfri öl/cider

29:-
29:-
29:-

29:-

109:-  139:-
29:-

29:-

8:-

109:-  139:-
109:-  139:-

4 CL      6 CL 

75:-

119:-

75:-

79:-

65:-

69:-

65:-

59:-

65:-

79:-

79:-

29:-

69:-

69:-

35:-
30:-/35:-

45:-

alkoholfritt rött vin 
49:-/glas

kaffedrinkar


