DRYCKESMENY
Alla drycker i vårt sortiment är väl utvalda för att passa
vår meny och alla gäster.
Samtliga viner i utbudet är ekologiska och vi har jobbat
med de olika vinhusen länge.
Öl och alkoholfria drycker är i stor utsträckning
lokalproducerade av mikrobryggerier och gårdar runt
om i Skåne.

ALKOHOLFRIA KALLA DRYCKER
KOMBUCHA 45:Good karma bryggd av South Plains Brewing Company.
FLÄDERDRYCK 40:Från Grudeholms gård, en liten odling i Vellinge. Utan kolsyra.
ÄPPELCIDER Liten 40:- Stor 85:Gjord på Skånska äpplen på franskt vis.
ÄPPELMUST 40:Från Östhems obesprutade gård i Simrishamn. Utan kolsyra.
EKOLOGISK LEMONAD 40:Från Kiviks Musteri.
GINGER BEER 35:Kolsyrad läsk med smak av ingefära. Vegansk och ekologisk.
SMAKIS 18:Ekologisk saft för barn.
MINERALVATTEN 25:Naturell, Citron

KAFFE, TE & VARMA DRYCKER
Vi har vanlig mjölk, laktosfri & havredryck.
BRYGGKAFFE 45:Slottsträdgårdens ekologiska rostat i Malmö av Lilla Kafferosteriet. Med påtår.
LATTE 45:CAPPUCCINO 45:FLAT WHITE 45:CORTADO 45:ESPRESSO 35:ESPRESSO MACCHIATO 45:LATTE MACCHIATO 45:AMERICANO 45:TE FRÅN MIN SYSTERS TEHUS 45:Ceylon, verbena, jasmin, mynta, citronmeliss med rosenknoppar.
VARM CHOKLAD 55:Hemblandad med grädde
CHAILATTE 55:MUMMA 55:Hemkokt kryddig äppelmust.

VIN PÅ GLAS
MOUSSERANDE
Crudo Prosecco, Glera 75:Venetien, Italien
Ett torrt, friskt och fruktigt mousserande vin med smakinslag av aromatiskt blommig
och citrusfrisk frukt samt en ren mineralisk eftersmak.
Rekommenderas som aperitif och till skaldjur, ﬁsk och sallader.

VITT
Crudo, Cataratto, Zibibbo 76: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, buffé, sallader, melon, ﬁsk & skaldjur.
Gustave Lorentz, Pinot Blanc Reserve 78:Alsace, Frankrike
Ett torrt, friskt och fruktigt vin med ﬁna smakinslag av citron,
honungsmelon samt en ﬂäkt av hjortron.
Rekommenderas som sällskapsdryck eller till ﬁsk och skaldjur.
Ruffino, Pinot Grigio 89:Venetien, Italien
Fruktigt vin med inslag av päron och gula äpplen, samt en
ﬂäkt av blommor och mint. Smaken är torr och fräsch
med inslag av färska örter, mandel och citruszest.
Rekommenderas som sällskapsdryck
eller till lätta och medelkraftiga rätter.

RÖTT
Piccoli Poggi Rosso, Negroarmaro, Primitivo 76: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.
Ruffino Chianti, Sangiovese, Colorino 92:Toscana, Italien
Ruffino Chianti Organic är ett medelfylligt vin åt det
lite lättare hållet med en fruktig och fräsch smak med
inslag av körsbär, hallon och lakrits. Passar utmärkt
till lätta kötträtter som ﬂäsk och kyckling.
Gärna till svamp. Passar också bra till
mildare ostar.

ÖL
BRYGGMÄSTARENS EKOLOGISKA LAGER 75:40cl på fat. 5%
BRON INDIA PALE ALE 79:40cl på fat. 6,4%
SLOTTSTRÄDGÅRDENS ÖL 75:40cl på fat. 5,5%
Bryggd i Malmö av South Plains Brewing Company.
BRYGGMÄSTARENS ALKOHOLFRIA LAGER 49:40cl på fat. 0,5%
SKÅNE IPA 55:33cl ﬂaska. Folköl 3.5%
Bryggd i Malmö av South Plains Brewing Company.

