DRYCKES MENY

Vitt Vin
Crudo -ekologiskt Cataratto - Zibibbio
65:- glas
315:- flaska
Sicilien, Italien
Ett vin i blommig stil med svag och balanserad restsötma som vägs upp av trevlig syra.
Vinet är generöst och bjuder solmogen tropisk frukt såsom persika, lichi och apelsin
blandat i en kompott med nashipäron och fläderblommor. Passar utmärkt till mingel,
buffe, sallader, melon, fisk & skaldjur.
Gustav Lorentz Pinot Blanc Reserve
70:- glas
340:- flaska
Alsace-Frankrike
Ett torrt, frisk och fruktig vin med fina smakinslag av citron, honungsmelon samt en fläkt
av hjortron. Rekommenderas som sällskapsdryck eller till fisk och skaldjur.
Sander- ekologisk Riesling trocken
73:- glas
355:- flaska
Rheinhessen-Tyskland
Ett nyanserat, fruktigt och mycket frisk vin med smakinslag av gula äpplen, ananas,
honung, örter och citron. Rekommenderas som sällskapsdryck eller till fisk och skaldjur.
Sattelite Sauvignon Blanc
70:- glas
340:- flaska
Marlborough- Nya Zeeland
Vinet har en torr, fruktig och mycket frisk smak med inslag av svartvinbärsblad och
passionsfrukt samt eftersmak av lime. Det passar utmärkt till fisk, skaldjur och getost.
Vinet har lagrats på sin jästfällning innan buteljering. Producenten Spy Valley Wines hör
till Johnson Estate som ligger på terrasserna till floden
Omaka på södra sidan av Wairau Valley i Marlborough.
Johnson Estates vingårdar är på 150 ha och här odlas åtta olika druvsorter.
Vingårdsansvarige är Andrew Higgins och vinifiering sköts av Art Mackenzie, med
assistans av Jayne Grigg. Mackenzie har över tio års erfarenhet av vinodling och
vurmar speciellt för aromatiska druvsorter.
Gustav Lorentz Evidence -ekologisk Riesling
85:- glas
398:- flaska
Alsace -Frankrike
Vinet är frisk, torrt och elegant smakn av med citrus och mineral. Det passar utmärkt till
sparris, skaldjur, elegantare fiskrätter samt getost. Druvorna kommer endast från
Gustave Lorentz egna vingårdar. Vinet består till 100% av riesling och druvorna kommer
från vingårdarna Goldesch, Buehl och Gruenspiel samt en mindre del Grand Cru
klassade druvor. Genomsnittsåldern på vinstockarna är över 30 år.

Vitt Vin -fortsättning...
L Essencia 2016 -ekologiskt, inhemska Xarel-lo druvan
460:- flaska
Penedès i Katalonien, Spanien
Ett vin med fin balans mellan frukt och syra samt smakinslag av nötter och honung. Vinet
passar utmärkt till vegetariska rätter, skaldjur och stekt fisk.
Vinet har tillverkats av den ekologiskt certifierad producenten Castell Dàge.
Castell d'Age är knuten till tre generationer kvinnor: Farmor, Mamma och dotter.
Druvona är handplockade från över 90 år gamla stockar på ler och kalkstensjord.
Druvorna genomgår 15 dagar skaljäsning i kontrollreglerad ståltank med pump over och
slutligen vilar vinet på ståltank 500 lit. Ingen filtrering eller klarning inför buteljering.
Rosè Vin
Crudo Rosato -ekologiskt, Negroarmaro
65:- glas
315:- flaska
Puglia, Italien
Ett frisk, fruktigt och aromatiskt vin med smakinslag av mogna röda bär, rosa grapefrukt
och vinbär. Passar utmärkt som aperitif, som mingelvin eller till buffè.
Gustav Lorentz Rosè, Pinot Noir
70:- glas
Alsace- Frankrike
Ett friskt vin med doft och smak av jordgubbar och en lätt ton av mineral.
Rekommenderas som apéritif, till kalla rätter eller till grillat.

345:- flaska

Rött

75cl

15cl

Piccoli Poggio Rosso -eko, Negroarmaro & Primitivo
65:- glas
315:- flaska
Puglia -Italien
Ett bärigt och fruktigt vin med mjuka tanniner, ekfatskaraktär och inslag av körsbär,
nypon, slånbär och örtkryddor. Det passar till mingel, buffe, lagrad ost samt stekt och
grillat kött av fläsk, lamm och nöt..
Gustav Lorentz Evidence -ekologisk Pinot Noir
92:- glas
435:- flaska
Alsace -Frankrike
Vinet har smakinslag av hallon, körsbär och integrerade fattoner. Det har en fint
balanserad syra, en trevlig kryddighet och frukt som samsas med fatkaratären
genom hela eftersmaken. Vinet passar till sallader och medelkraftiga rätter av ljust kött
som fläsk, kalv, kyckling eller lättare rätter av mörkt kött.
Pinot Noir druvorna kommer uteslutande från Domaine Gustave Lorentz egna vingårdar
runt den vackra byn Bergheim. Druvorna avstjlälkas innan de krossas och förs över till
jäsningskaret. Efter jäsningen sker en väl avvägd lagring på fat av fransk ek, där 1/3 är
nya fat, 1/3 ettåriga fat och 1/3 tvååriga fat.

Rött vin fortsätter....
Fragment 2013 -ekologiskt, Tempranillo druvan
99:- glas
520:- flaska
Penedès i Katalonien, Spanien
Vinet har smakinslag av mörk frukt, plommon, fikon och bigarråer. Tanninstrukturen är
ren och välgjord. Ett utmärkt sällskapsvin som passar till buffe samt kötträtter.
Vinet har tillverkats av den ekologiskt certifierad producenten Castell Dàge.
Castell d'Age är knuten till tre generationer kvinnor: Farmor, Mamma och dotter.
Druvorna genomgår 15 dagar skaljäsning i kontrollreglerad ståltank med pump over och
därefter lagras vinet 10månader på fransk och amerikansk ek 500 lit. Ingen filtrering eller
klarning inför buteljering.
Sött -lätt spritsiga, fruktiga & friska viner

10cl

50cl

Mrs Wigely Moscato Rosè
Australien

60:- glas

175:- flaska
37,5cl
250:- flaska

Moscato di Asti Gianni Doglia, DOCG
Piemonte, Italien

Suttungs mjöd
10cl
75cl
Skåne- en lokal stolthet!
55:- glas
399:- flaska
Ett traditionellt färskmjöd med en fruktig smak av nyslungad vildblomshonung från hjärtat
av Skåne. Smaken kan liknas vid ett vitt vin med kraftig honungssmak och stor sötma.
Passar utmärkt till rökt mat, het mat, ostar samt desserter.
Bubblor

10cl

75cl

Crudo Prosecco -ekologisk
65:- glas
399:- flaska
Glera
Veneto -Italien
Ett torrt, frisk och fruktig mousserande vin med smakinslag av aromatiskt blommig och
citrusfrisk frukt samt en renmineralisk eftersmak. Rekommenderas som aperitif och till
skaldjur, fisk och sallader.
Gustav Lorentz Creamant de Alsace Brut
76:- glas
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc
Altenberg de Bergheim, Alsace, Frankrike
Ett välbalanserat, frisk, torrt & fruktigt mousserande vin
Rekommenderas som sällskapsvin, aperitif samt till fisk & skaldjur.
Gustav Lorentz vinodlingar är samtliga ekologiskt certifierade.

499:- flaska

Anne Marie Natur Cava- ekologisk
85:- glas
550:- flaska
Macabeo- Xarel-lo-Parellada
Penedès i Katalonien, Spanien
Ett välintegrerat aromatiskt mousserande vin med toner av vit frukt, honung och mineral.
Rekommenderas som välkomstdrink samt till sallader & fiskrätter.
Castell D'Age är vingården som drivs av kvinnorna i familjen sedan tre
generationer. Det är en ekologiskt certifierad producent som handplockar sina druvor
från vingårdsläget Can Gener med sin kalkrika jordmån. Cavan produceras enligt den
klassiska Champagnemetoden, lagras minst 24 månader och med noll dosage.
Champagne

10cl

75cl

Palmer & Co Brut Reserve
99:- glas
670:- flaska
Chardonnay, Pinot Noir, 30% Pinot Meunier
Champagne, Frankrike
Ett torrt, nyanserat, fruktigt & friskt mousserande vin med inslag av gula äpplen, mineral,
citrus, kex & nötter. Rekommeneras som sällskapsvin, aperitif samt till fisk & skaldjur.
Detta vin är gjort enligt traditionell metod vilket innebär att vinet har fått sina bubblor via
en andra jäsning på flaska. Ofta den flaska det sedan säljs i. Efter att man tillverkat ett
stilla basvin tappas det på butelj. För att vinet ska bli mousserande tillsätts socker och
jäst, så kallad liquer de tirage. Flaskan lagras sedan i svala källare där jästen långsamt
äter upp sockret och kolsyra bildas. Efter månader och ibland flera års lagring placeras
buteljerna i lutande läge med flaskhalsen nedåt. Successivt ökas lutningen till 90° och
jästfällningen som samlats i flaskhalsen fryses. Kapsylen lossas och den frysta
jästfällningen avlägsnas, så kallad degorgering. Flaskan toppas upp med nytt vin samt
en liten mängd socker, så kallad dosage, och försluts igen.

Fatöl
Bryggmästarens Ekologiska Lager 5%

40cl

72:-

BRON India Pale Ale 6,4%

40cl

74:-

Slottsträdgårdens American Pale Ale 5,5%
Bryggd i Malmö av Southplains Brewery Company

40cl

70:-

Flaska -framförallt lokala öl
Gruvpigans Guldiga Pils 5,0%
Ljus, humlearomatisk & fruktig pilsner
Bryggd i Klagstorp av Hönsinge hantwerksbryggeri

33cl

75:-

Gripen 5,1%
Skånsk tolkning av Pale Ale
Bryggd utanför Lund av Kornheddinge bryggerikompani

33cl

85:-

Coffee Brown Ale 6,0%
Maltig kaffeöl medfruktiga toner.
Bryggd i Sibbarp av Sibbarpshusbryggeri

33cl

85:-

Hefe Weissbier Veteöl 5,2%
Bryggd i Sibbarp av Sibbarpshusbryggeri

50cl

80:-

33cl

99:-

Skåne IPA 3,5% folköl
Bryggd i Malmö av Southplains Brewery Company

33cl

45:-

Nils Oscars Ekologiska Bordslager 3,5% folköl
Bryggd i Nyköpinge av Nils Oscar bryggeri

33cl

45:-

Nils Oscars alkoholfria 0,4%
Bryggd i Nyköpinge av Nils Oscar bryggeri

33cl

36:-

Åbro Lättöl 2,2%

33cl

33:-

Sumprunkarenes Svarta 6,8%
En exklusiv porter öl med kakao, kaffe, ek & honung
Bryggd i Klagstorp av Hönsinge hantwerksbryggeri

Rekorderlig Botaniska cider
33cl
55:Tre sorter: Grapefrukt & Rosmarin, Persika & Basilika, Rabarber, Citron & Mynta

