
EL MIRACLE ORGANIC CAVA (ECO)
Spanien 445 kr 95 kr/glas
Fruktig smak med inslag av stenfrukter och en aning bröd  

Passar som aperitif och till skaldjur

PROSECCO RIVE DELLA CHIESA  
Treviso, Italien 445 kr 95 kr/glas
Pärlande med en torr, fruktig smak och härligt syrlig ton  

Passar till aperitif, antipasti, fisk, soppor och desserter

PIPER-HEIDSIECK CUVÉE BRUT 
Champagne, Frankrike 695 kr 135 kr/glas
Livlig och frisk smak med inslag av citrus  

Passar till allt

N.V.  DRAPPIER BRUT NATUR                                                            
Champagne, Frankrike     695 kr 135 kr/glas                                                    

Torr och mycket mineralrik Champagne på 100% Pinot Noir   
Perfekt som aperitif, men även till skaldjur och diverse ostar

BOLLINGER SPECIAL CUVÉE    
Champagne, Frankrike      950 kr
En stor, mogen doft med karaktär av bakat bröd, choklad och mogna höstäpplen. Torr, mycket smakrik och 

med lång, fin eftersmak                    
Passar till aperitif, ost, fisk, fågel och skaldjur

BOLLINGER LA GRANDE ANNÉE 2007  
Champagne, Frankrike      3600 kr
Det här är husets prestigechampagne och en tolkning av ett exeptionellt år. Bollinger La Grande Année är vi-
net som bara framställs vid en perfekt skörd. Den är kraftfull, nyanserad och koncentrerad i smaken med toner 

av röda höstäpplen, brioche, mineral och en mild, mycket subtil ton av vaniljstång                    
Passar till ost, fisk, lamm, fågel och skaldjur 

POL ROGER BRUT RÉSERVE CHAMPAGNE

Champagne, Frankrike 1750 kr/150cl 3000 kr/300cl 
Torrt, friskt, elegant

CHAMPAGNE

TOSELLI, SPUMANTE                                                                                                 
Italien     75 kr/glas
Fräsch sötfruktig alkoholfri dryck med inslag av mogen citron och honung   

ALKOHOLFRITT

Alla priser inkl 25 % moms
Med reservation för ändringar



LE BOSQ ROSÉ 2016 
Vin de France, Frankrike 425 kr 120 kr/glas
Härligt ljusrosa färg med doft av granatäpple och röda frukter, runt och fräscht avslut

Passar som aperitif

ROSÉVIN

SÖTA VINER

FONSECA TERRA PRIMA PORTVIN 
Porto, Portugal 485 kr 75 kr/glas
Söt smak med inslag av plommon, mörka körsbär, russin, choklad och örter  

Passar till chokladdesserter och diverse ostar

JORGE ORDOÑEZ & CO NO 2 VICTORIA 
Málaga, Spanien  420 kr
Ett komplext sött vin med knäckiga inslag av söt persika och förnimmelse av nyskalat äpple

Perfekt till söta fruktdesserter och salta mögelostar. Serverades vid Nobelmiddagen 2012.

TSCHIDA AL SEEWINKEL  
Burgenland, Österrike 320 kr/37,5cl 75 kr/glas
Intensivt sött vin med frisk syra och smak av stenfrukter och honung . 

Utomordentligt till fruktdesserter och glass. Serverades vid Nobelmiddagen 2009.

MOSCATO D’ASTI FIORE 
Piemonte, Italien 485 kr/70cl 75 kr/glas
Lätt mousserande med söt smak av fläder och druva

Passar till alla bärdesserter och Crème brûlée

BRACHETTO D’ACQUI 
Piemonte, Italien    280 kr/37,5cl 75 kr/glas
Bärig, pärlande, mycket söt smak med inslag av körsbär, hallon och viol  

Passar till söta desserter

Alla priser inkl 25 % moms
Med reservation för ändringar



SANTA JULIA CABERNET SAUVIGNON ORGANIC 2017  
Mendoza, Argentina 425 kr 95 kr/glas
Härligt ljusrosa färg med doft av granatäpple och röda frukter, runt och fräscht avslut

Passar till fläsk, lamm, eller nöt. Gärna med en aning krydda.

VOLVER PASO A PASO TEMPRANILLO (ECO) 
La Mancha, Spanien 475 kr 
Medelfylligt, mycket fruktigt vin med drag av björnbär, moreller och ekfat

Givet vin att matcha med härliga kötträtter

AA BADENHORST FAMILY WINES SECATEURS RED BLEND 
Swartland, Sydafrika  475 kr
Ett fruktigt vin med smak av röda och mörka bär från handskördade druvor

Utmärkt till klassisk fransk mat

XAVIER CÔTES DU RHONE   
Rouge, Frankrike 495 kr 
En koncentrerad och kryddig Rhoneblandning med fin syra och mineralitet . 

Utomordentligt till fruktdesserter och glass. Serverades vid Nobelmiddagen 2009

BOURGOGNE PINOT NOIR RÉSERVE 
Nuiton-Beaunoy, Frankrike 525 kr 120 kr/glas
Elegant, kryddig, typisk pinot noir-doft med inslag av hallon, körsbär och fat. Medelfyllig, kryddig, bärig smak 

med inslag av hallon, blåbär, örter och fat.                    
Passar till rätter av ljust kött och fågel

CHIANTI LAMOLE DI LAMOLE 
Toscana, Italien 545 kr 
Fruktig doft med inslag av körsbär och röda bärfrukter  

Passar till grillade kötträtter

BAIGORRI RIOJA CRIANZA      
Rioja, Spanien 575 kr 120 kr/glas

Drygt medelfyllig, koncentrerad smak och rik med drag av röda bär och franska ekfat 
Passar till kötträtter med krämiga såser

RENATO RATTI BARBERA D’ALBA 
Piemonte, Italien 575 kr

Rikt, körsbärsfruktigt vin med frisk syra från legendarisk vinmakare

Supergott till smakrika och krämiga kötträtter

RÖDA VINER

Alla priser inkl 25 % moms
Med reservation för ändringar



ACCORDINI RIPASSO ACINATICO 
Veneto, Italien 645 kr
Medelfylligt vin med gul äppelfrukt och persika från familjehus i 11:e generationen

Passar till mycket. Allt från rimmade fiskar till fågelrätter

CHIANTI CLASSICO RESERVE 2013 
Toscana, Italien 725 kr
Blommig och fruktig med en fin kryddig finish  

Passar till lamm- och kötträtter

AMARONE SELEZIONE ANTONIO CASTAGNEDI 2015                                            
Valpolicella, Italien 800 kr
Smakrik, fruktdriven Amarone med betoning på blå frukt snarare än torkad frukt. Kryddig med inslag av chok-
lad och körsbär.         
Passar till kötträtter

BAROLO MARCENASCO RENATO RATTI 
Piemonte, Italien 825 kr
Medelfylligt och aromatiskt med rik körsbärsfrukt och fina syror  

Passar till ris- eller pastarätter och lättare kötträtter

AMARONE ACINATICO STEFANO ACCORDINI 
Veneto, Italien 875 kr
Fyllig, enormt rik och extraherad amarone version med chokladstrukna fat, underliggande syra samt fluffiga 
tanniner

Passar bäst till vällagrade hårdostar eller till kött- och vilträtter 

DOMAINE DES SAUMADES CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2015 
Rhone, Frankrike 950 kr
Kryddigt, komplext och elegant. Nyanserat med inslag av viol, röda bär, hallon,  
kanel, lakrits, fat, mineral och färska örter. Lång, balanserad eftersmak.  
Passar till fläsk, fågel, lamm och vilt

LA CREMA PINOT NOIR 
Monterey, USA 1055 kr
Knappt medelfyllig, elegant men likväl fruktintensiv smak där mogna körsbär och hallon spelar förstafiolen. 
En lagom dos ek samt livgivande syra kompletterar kalaset. Gott nu och om flera år.

Passar till en grytstekt fågel... En grillad salmalax... Användbart!

RÖDA VINER

Alla priser inkl 25 % moms
Med reservation för ändringar



LUKE LAMBERT SYRAH 2015                                                         
Yarra Valley, Australien 1255 kr
Frisk, komplex och ungdomlig med bra balans, uppfriskande fräschör och intensiv fruktighet. Lång nyanserad 

och rik eftersmak. 
Passar till kötträtter

FREEMARK ABBEY NAPA VALLEY                                                      
Kalifornien, USA 1350 kr
Medelfyllig, stram, ungdomlig, örtig och klassisk strukturerad smak med regionstypiska inslag av cassis, mörka 

körsbär, mineral och en knuff chokladfudge från de rostade ekfaten         
Passar till kötträtter

BRUNELLO DI MONTALCINO 2013 CASANOVA DI NERI  
Toscana, Italien   1400 kr
Fyllig och elegant med silkeslena tanniner. Komplex, djup frukt med inslag av mörka körsbär och plommon, 
samt lätta toner av choklad och läder       
Passar till kötträtter

XAVIER ARCANE V LE PAPE CHATEAUNEUF 
Rhone, Frankrike  2450 kr
Dofter av torkade blommor, mörka frukter och kryddor. Fyllig smak med en trevlig friskhet och eleganta tan-

niner. Långt och komplext avslut.                    
Passar till kötträtter

RÖDA VINER

NATUREO RÖTT 
Spanien 65 kr/glas
Balanserad smak av röda bär   

ALKOHOLFRITT VIN

FRÅGA GÄRNA EFTER KVÄLLENS REKOMMENDERADE VIN, UTVALT AV VÅR SOMMELIER 

Alla priser inkl 25 % moms
Med reservation för ändringar



SANTA JULIA CHARDONNAY ORGANIC 2017                                           
Mendoza, Argentina  425 kr 95 kr/glas
Smak av citrus, friska gröna äpplen och tropisk frukt

Passar till lätta rätter av fisk, kyckling eller sallader

L’ESCARGOT SAUVIGNON BLANC 2016 
Côtes de Gascogne, Frankrike 465 kr 
I smaken finner vi citrus och en gnutta grapefrukt, avrundad med en tydlig karaktär av citron

Passar utmärkt till sushi och sashimi, rökt lax och skaldjur som räkor, krabba och hummer

BARONE PIZZINI PIEVALTA VERDICCHIO 2016 (VEGANSKT) 
Marche, Italien   475 kr
Fruktigt, medelfylligt vin med friska toner av gröna äpplen                    

Passar bra till stekta eller grillade fisk- & fläskrätter

AA BADENHORST SECATEURS CHENIN BLANC 
Swartland, Sydafrika 475 kr
Fyllig smak drypande av solmogen, tropisk frukt, röd citrus, honung och mineral

Gott till smakrika fiskrätter och lättare kötträtter  

HUBER GRUNER VELTLINER        
Terassen, Österrike 525 kr
Koncentrerat fruktig med inslag av mogna äpplen, tropisk frukt och liten kanelkryddighet

Passar till fisk och skaldjur

SOLITÄR RIESLING TROCKEN 
Mosel, Tyskland 545 kr
Medelstor frisk smak med inslag av lime och mineral

Passar till fisk och skaldjur

RENE MURÉ PINOT GRIS SIGNATURE (ECO) 
Alsace, Frankrike 565 kr
Medelfylligt vin med gul äppelfrukt och persika från familjehus i 11:e generationen

Passar till mycket. Allt från rimmade fiskar till fågelrätter

BOURGOGNE CHARDONNAY RÉSERVE 2015 
Bourgogne, Frankrike 600 kr 120 kr/glas
Gröna och guldiga nyanser. Tydlig blomdoft. Smak av både päron, aprikos och persika. 

Passar till fisk och skaldjur         

VITA VINER

Alla priser inkl 25 % moms
Med reservation för ändringar



CHABLIS SAINTE CLAIRE BROCARD 2015                                                          
Bourgogne, Frankrike 695 kr
Frisk, ren och klassiska chablissmaker med mineral, äpplen och stor fräschör         

Passar till fisk och skaldjur

SANCERRE CLOS DU ROY 2017                                                       
Loire Sancerre, Frankrike 725 kr
Torr, frisk, välbalanserad smak med inslag av gult äpple, citrus, smör och mineral         

Passar till fisk och skaldjurs

 
COLLET CHABLIS 1ER CRU 
Montmains, Frankrike 795 kr
Lätt, frisk, mineralstinn smak av klassiskt snitt. Inslag av kartiga gröna äpplen, papaya och citrus  
Passar till fisk och ljust kött samt goda ostar

 
FREEMARK ABBEY CHARDONNAY 2014 
Napa Valley, USA 925 kr
Stram, medelfyllig, fint fatinklädd gul frukt med citrusstinn eftersmak där tydliga mineraltoner   
exponeras och samsas väl med den vaniljinlindade tropiska fruktigheten

Passar till fisk och skaldjur

BASSERMANN-JORDAN FORSTER UNGEHEUER RIESLING  
Trocken, Tyskland 1255 kr
Elegant, torr, mycket frisk och fruktig smak med inslag av citrus, gröna äpplen, mineral och örter. Lång, nyan-

serad eftersmak.

Passar bra som aperitif eller till rätter med fisk, skaldjur eller kyckling 

 
FAIVELEY MERSAULT CRU BLAGNY 
Bourgogne, Frankrike 1595 kr
Medelfylligt, läckert krämig med fin struktur, stram syra, påtaglig mineralitet, välintegrerade ekfat

samt inslag av citrus, gröna äpplen och persika. Lång, utvecklingsbar eftersmak med precis finish.

Passar till fisk och skaldjur

VITA VINER

NATUREO VITT 
Spanien 65 kr/glas
Torr, druvig smak med inslag av päron, ananas och citrus

ALKOHOLFRITT VIN

FRÅGA GÄRNA EFTER KVÄLLENS REKOMMENDERADE VIN, UTVALT AV VÅR SOMMELIER 

Alla priser inkl 25 % moms
Med reservation för ändringar



Öl på fat 40 cl 68 kr
Värmdö Lager 33 cl 65 kr
Värmdö IPA                                                                                                 33 cl 65 kr 
Bistro Lager fatöl    40 cl 68 kr
Öl non alcoholic                                                                                     33 cl         45 kr
Briska Cider 33 cl 62 kr
Härtappat kolsyrat vatten från Djurönäset 75 cl 45 kr
Ekologisk äppelmust från Värmdö musteri                                    33 cl  38 kr
Coca Cola, Fanta, Sprite, Coca Cola Zero 33 cl 30 kr
Alkoholfritt Vin      65 kr/glas
Kaffe/te   28 kr

 4 cl 6 cl
ROM
Plantation, Barbados       140 kr       210 kr
Zacapa, Guatemala  240 kr        360 kr 

COGNAC
Grönstedts Monopole VSOP  116 kr       174 kr

ARMAGNAC
Armagnac de Montal, VSOP   116 kr       174 kr

CALVADOS
Boulard XO  116 kr  174 kr 
Lecompte 12 år  140 kr       210 kr

WHISKY
Famous Grouse  116 kr       174 kr
Oban 14 år 140 kr      210 kr
Lagavulin 16 år 140 kr       210 kr
Laphroaig 10 år  140 kr       210 kr
 

ÖVRIG DRYCK

AVEC

Alla priser inkl 25 % moms
Med reservation för ändringar


	Champagne 2020
	Rosé och Dessertvin 2020
	Rött vin 1 2020
	Rött Vin 2 2020
	Rött Vin 3 2020
	Vitt vin 1 2020
	Vitt Vin 2 2020
	Övrig dryck_19



