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Les Oliviers, Les Oliviers, Frankrike - ChardonnayFrankrike - Chardonnay
Mjukt och fruktigt med elegant friskhet. Smak av 
tropisk frukt och en twist av lime. Ett lättdrucket vin 
som passar lika bra med eller utan mat.

Pouilly Fumé, Pouilly Fumé, Frankrike - Sauvignon BlancFrankrike - Sauvignon Blanc
Domaine de fines CaillottesDomaine de fines Caillottes
Denna Pouilly Fumé är en riktig läckerhet, dels som 
aperitif före maten dels till fiskrätter. 
Mycket aromatisk doft med inslag av nässlor, 
svartvinbärsblad och citrus. Smaken är torr och frisk.

Gunderloch Fritz’s Riesling, Gunderloch Fritz’s Riesling, TysklandTyskland
Friskt och fruktigt med toner av persika, 
gröna äpplen och lime. 
Välbalanserad syra med mineraltoner.
Passar utmärkt till vår Chèvre Chaud.

The Cloud Factory,The Cloud Factory,  Nya Zeeland - Sauvignon BlancNya Zeeland - Sauvignon Blanc
Vin med hög syra och aromer från nässlor och lime. 
Passar utomordentligt bra till våra musslor.

Franschoek Cellar,Franschoek Cellar,  Sydafrika - Chenin BlancSydafrika - Chenin Blanc
Ett aromatiskt, fruktigt och friskt vin 
med doft av gula frukter.
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Perlino Prosecco, Perlino Prosecco, Italien - Glera.Italien - Glera.
Fruktig och blommig. Delikat och livligt med en pigg 
mousse och syra samt smak av persika, päron och 
citrus.

Piper HeidsieckPiper Heidsieck, , Frankrike Frankrike 
Pinot noir/Pinot Meunier/ChardonnayPinot noir/Pinot Meunier/Chardonnay
En klar, ungdomlig och frisk champagne. The choice 
of Marilyn Monroe!

Les Oliviers Rosé,Les Oliviers Rosé,  Frankrike - Grenache/Cinsault Frankrike - Grenache/Cinsault 
Blekt ljusrosa rosé med smak av röda bär, grape och mogna 
frukter och spetsad med mild kryddighet. 

MousserandeMousserande
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Vita vinerVita viner

Bolla Valpolicella Ripasso DOCBolla Valpolicella Ripasso DOC, , 
Italien - CorvinaItalien - Corvina
En kraftfull och elegant Ripasso med lång lagring.
Smak av mörka mogna bär följt av ett långt avslut
med mjuka tanniner.

Lyngrove Collection, Lyngrove Collection, Sydafrika - PinotageSydafrika - Pinotage
Mycket fruktig smak med inslag av drottningsylt, lak-
rits och vanilj. Passar bra till grillade rätter av ljust kött.

Hacienda El Toernero Torno CrianzaHacienda El Toernero Torno Crianza
Spanien - RiojaSpanien - Rioja
Ett intensivt men välbalanserat vin med inslag av 
mörka frukter. Lång eftersmak med lite kola-ton som
avslutning. Passar utmärkt till rött kött och grytor.

Alain Jaume & Fils Châteauneuf du Pape, Alain Jaume & Fils Châteauneuf du Pape, Frankrike  Frankrike  
Grenache/Syrah/Mourvèdre. EkologisktGrenache/Syrah/Mourvèdre. Ekologiskt
Är ni två eller fler vid bordet som valt någon av våra 
mer robusta kötträtter så rekommenderas en flaska av 
detta magnifika vin från Rhônedalen. Mycket smakrikt 
och elegant vin där syra och 
tanniner balanserar upp frukt och kryddighet.

Röda vinerRöda viner
Les Oliviers,Les Oliviers,  Frankrike - GrenacheFrankrike - Grenache
Fruktigt rött vin med smak av mogna bär och viss 
kryddighet. Perfekt match till kött och pastarätter eller 
njut av det som det är.
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RoséRosé

StonewoodStonewood, , USA - Pinot NoirUSA - Pinot Noir
Eldigt vin med druvtypisk smak.
Kryddig och fruktig doft med något utvecklad karaktär.
Inslag av körsbär, hallon, vanilj och örter.
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