
DRYCKESLISTA

#vaxholmskastell
@vaxholmskastell

- Allergisk eller bara nyfiken? -
Fråga gärna vår personal om vad vårt julbord 

innehåller. 

- Konst & Kultur -
Passa på att efter maten besöka öns 

konstnärer & butiker. 
-

Öppet fredag, lördag och söndag, mellan 
kl 14:00-16:30

- Fun Facts -
Vår hovmästare Rolf arbetar sitt 18 julbord i år

Vi kokar och skalar 10 050 ägg under årets julbord 

Kerstin har plockat alla nypon på Rindö till årets 
nyponshots 

Innan restaurangen hade el, användes 150 st
stearinljus för att belysa lokalen varje kväll. Idag har 

vi samma antal ljus med också el.

När lokalen pansarbatteriet stod klart år 1863 
nyttjades den först som vedlager.

http://instagram.com/vaxholmskastell
http://www.facebook.com/vaxholmskastell


JULBORDETS SEX TURER 
För att kunna njuta och få ut så mycket av julbordet som 
möjligt har vi valt att dela in det i sex olika turer. Nedan bjuder 
vi på ett smakprov från respektive tur.  Under varje tur finner 
ni vårt dryckestips!

SILL & STRÖMMING
Här finns 12 olika sorters sillar bland annat inlagd sill, 
senapssill, havtornssill, sillsallad och stekt inlagd strömming.                                            

Till detta rekommenderar vi en Waxholms Lovart Lager eller 
Melleruds julöl och som snaps Kastellets Borgkryddade snaps.

FISK
Vi serverar endast Premium lax från Färöarna, odlad helt utan 
antibiotika.

Här finns bland annat apelsin- och timjangravad lax, ölgravad 
lax, varmrökt lax, inkokt lax, torskchevice med pepparrot,  och 
najadrökt röding. 

Till detta rekommenderar vi Viggans Wit från Roslags Näsby 
Bryggeri eller ett glas Le Bonheur, en ekad Chardonnay. Önskas 
en snaps är vårat tips Kastellets Borgkryddade snaps.

KALLSKURET
Här finns bland annat rökt lammstek, julskinka, viltpaté, 
nötpastrami, rökt ankbröst, fänkålssalami, vildsvinssalami

Till detta rekommenderar vi Waxholms Lovart lager 
tillsammans med Kastellets Borgkryddade snaps.

SMÅVARMT
Här finns bland annat Janssons frestelse, julkorv, köttbullar, 
prinskorv, fläsksida,  rödkål, omelett med svampstuvning  och 
ett vegetariskt utbud av småvarmt.  

Till detta passar Svartskägg Mörk Lager, Vaxholms Winter Ale 
eller ett glas Musella Valpolicella. 

DESSERT
Här finns bland annat ostar från Rindö ostmakeri, vild 
nyponshot på egenplockade nypon, apelsinpannacotta, 
hallonmousse, maränger och pepparkaks-cheesecake saffran 
och mandel

Här rekommenderar vi Pentavägen #1 som är en stout från 
Roslagnäsby Bryggeri som har lagrats på bourbonfat eller 
dessertvinet Moscatel Emilin Superiore, eller ett glas portvin. 

SMÅTT OCH GOTT
Här finns bland annat knäck, fudge, brownies, snömandlar och 
champagnepralin  och tryfflar.

Till detta rekommenderar vi en av våra många avecer till kaffet 
eller varför inte en kaffedrink.

PÅ BESTÄLLNING
Lutfisk, Dopp i Grytan, Grisfötter och Tomtegröt beställes på 
plats vid bordet.

MOUSSERANDE/CHAMPAGNE 

Pol Roger 
Brut Réserve, Champagne, Frankrike

Nyanserad, fruktig, mycket frisk smak med inslag av 
gula äpplen, nougat, ljust bröd, mineral och citron.

- 125/685 kr -

Mas Pere 
Selecció Brut Egologic, Cava, Spanien

Klar och frisk med toner av gröna äpplen, citrus och päron.

- 90/490 kr -

Pizzolato 
Prosecco, KRAV, Veneto, Italien

Fruktig smak med inslag av päron, vingummi 
och  honungsmelon.

- 95/525 kr -

Barrels and Drums - 0,0%
Chardonnay, Tyskland,

Inslag av päron och aprikos. Med eftersmak av 
blomster och fruktig sötma.

- 65/349 kr -

ALKOHOLFRITT 
Julmust, Nygårda, 33 cl 32 kr

Lagrad Julmust, Nygårda, 33cl       45kr
Romfatslagrad eller Ekfatslagrad

Läsk, 33cl 32 kr
Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite

Kullamust, Äpple 25 cl 30 kr

Lemonaid, EKO-läsk, 33 cl               38 kr
Finns i smakerna blodapelsin, ingefära

Alkoholfri öl, 33cl (0,5%)            60 kr

Äppelmust, Värmdö,33 cl 45 kr

Alkoholfritt vin, vitt/rött, glas        60 kr

Alkoholfri Cider, 33cl           50 kr

- I BAREN -
I Baren kan det även finnas dryck som inte 

visas i menyn, dryck i mindre partier som kan
variera från dag till dag. 



VITA VINER 
Jurschitsch

Grüner Veltliner, Österrike 
Tydligt fruktigt vin med inslag av vit stenfrukt, passionsfrukt och mineraler.

- 810 kr -

A. Christman
Riesling, Pfalz, Tyskland 

Fruktig, mycket frisk smak med inslag av gröna äpplen och  mineral.

- 590 kr -

Chablis 
Chardonnay, Domaine Saint Claire, Frankrike

Ett torrt, friskt, fruktigt vin med inslag av gröna äpplen, päron, 
mineral och lime.

- 515 kr -

Vouvray La Coulée d'Argent
Chenin blanc, Loiredalen, Frankrike

Ett medelfylligt torrt vin med fin fruktsötma med balanserad friskhet och mineralkaraktär 
Doften är fruktig med inslag av äpple, mineral och gul melon. 

- 125/535 kr -

Le Bonheur
Chardonnay, Stellenbosch, Sydafrika

Ett fylligt torrt vin med inslag av päron, citrusfrukter, tropiska frukter och persika.

- 110/460 kr -

Villa Bianchi
Verdicchio, Marche, Italien 

Halvtorrt vin med karaktär av citrus, örter och tropisk frukt.

- 90/399 kr -

RÖDA VINER 
Del fin del Mundo, 2009

Special Blend, Patagonien, Argentina
Ett elegant vin med inslag av mörka smakrika frukter, viol, och choklad.

Kraftfulla och runda tanniner bidrar till en lång och ljuvlig eftersmak.

- 1395 kr -

La Spinetta, 2010
Nebbiolo, Piemonte, Italien

Fin, frisk syra tillsammans med kryddig frukt, mörka bär, mineraler och rosblad i en lång 
finstämd eftersmak.

- 890 kr -

Villa Maria
Pinot Noir, Marlborough Nya Zeeland      

Elegant smak av hallon, sötlakrits och rostade ekfat.

- 635 kr -

Musella
Corvina, Valpolicella, Italien   

Bärig smak med inslag av fat, körsbär, färska örter, lingon och kanel.

- 595 kr -

Pardon et Fils
Gamay, Bourgogne, Frankrike

Ett fylligt vin med inslag av röda bär, mogna körsbär samt plommon. Ett långt, fint 
avslut.

- 115/495 kr -

La Vieille Ferme Rouge 
Syrah, Rhonedalen, Frankrike                    

Ungdomlig, kryddig med inslag av mörk frukt och röda bär. 

- 90/399 kr -

HISTORIKEN OM VAXHOLMS 
KASTELL
Namnet Vaxholm har med vård och vakt att göra. Förmodligen 
fanns här vaktanläggningar långt innan Gustav Vasa började 
befästa Vaxholmen 1548. Ett "blockhus" murades upp och 
samtidigt lät kungen ordna försänkningar och lägga ut bommar 
för att spärra andra leder i området.

År 1563 fick befästningen på holmen bemanning och fortsatte 
sedan att byggas ut och förstärkas. Sitt elddop fick Vaxholm 
1612, då danske kungens flotta förgäves sökte forcera inloppet 
till Stockholm. Också i fortsättningen byggdes fästet ut och 
gjordes starkare, och den var under stormaktstiden en 
imponerande anläggning. Den avskräckte de ryska galärerna 
1719. Ryssarna vågade sig aldrig fram och svenska flottan 
tordes aldrig söka strid.

Med tiden blev stentornet alltför omodernt och mellan 1833 
och 1863 byggdes kastellet, sedan den gamla vasaborgen 
rivits. Nio år efter att det nya kastellet var klart visade det sig 
vara föråldrat. Man provsköt då på kastellet med en ny typ av 
räfflade projektiler. Resultatet blev ett stort hål i muren, och 
därmed var kastellets roll som fästning slutspelad.

Men kastellet har ändå fått göra nytta. Dels som trupp-
förläggning, dels som fängelse för kronoarbetskåren innan de 
runt 1890 förflyttades till Svartsjö slott. Men under 
efterkrigstiden togs kastellet succesivt ur bruk. 

THE HISTORY OF VAXHOLMS 
KASTELL
The name Vaxholm is related to care and guarding. There were 
probably guard stations here long before King Gustav Vasa 
began to fortify Vaxholmen in 1548. A "block house" was built 
and, at the same time, the King ordered waterways to be filled 
and gates built to block other entries to the area.

The fortress on the islet was manned in 1563 and was 
extended and reinforced thereafter. Vaxholm's baptism by fire 
came in 1612, when the Royal Danish Navy tried in vain to 
force their way through the inlet to Stockholm. The fortress 
was again extended and made stronger and was an impressive 
site during Sweden's period as a great power. It deterred the 
Russian galleys in 1719. The Russians never dared advance and 
the Swedish navy dared not engage them in battle.

With time, the stone tower became far too old-fashioned and 
the fortress was built between 1833 and 1863, after the old 
Vasa fortress was torn down. Nine years after the new fortress 
was finished, it proved to be out of date already, when the 
fortress was test-fired upon with a new type of grooved 
projectile. The result was a large hole in the wall and thus 
ended the Kastellet's role as a fortress.

Still, the fortress has been put to other uses, as a troop station 
and as a prison. The "Royal Work Gang," which was made up 
of condemned soldiers and social misfits, was stationed here 
until it was moved to Svartsjö Slott. The fortress was gradually 
taken out of use in the postwar years



ÖL

Mumma i kanna, 1 liter 245 kr
Julöl, Ljus lager, Gin, Madeira, Fruktsoda

VAXHOLMS BRYGGERI
Lovart Lager, 33 cl (5,4%) 80 kr
Modern Lager - Amerikansk humle

Pale Ale, 33 cl (5,2%) 80 kr

Winter Warmer, 33 cl (6,3%) 80 kr
Rödbrun Strong Ale

ROSLAGSNÄSBY BRYGGERI
Snö, 33cl (6,3%) 80 kr
Vinteröl, Mörk brun Ale

Viggan Wit, 33 cl (4,7%) 74 kr
Veteöl i belgisk stil

Ytterby IPA, 33 cl ( 6,3%) 80 kr
Indian Pale Ale

Åva Ale, 33 cl (1,6%) 50 kr
Lättöl, Ale

UPPSALA BRYGGHUS
Svartskägg, 33 cl (5,0%) 72 kr
Mörk Lager i tjeckisk stil

KASTELLETS KLASSISKA
Mariestads Export, 50 cl (5,3%) 80 kr

Mariestads Julebrygd, 50 cl (5,8%) 80 kr

Melleruds Pilsner, 33 cl (4,5%) 68 kr

Melleruds julöl, 33cl (5,0%) 68 kr

Lättöl, Gränges, 33 cl (2,1%) 35 kr

Jullättöl, Gränges, 33 cl (2,1%) 35 kr

Strömma ECO Lager ,33 cl (5,0%) 68 kr

Gotlands NEIPA, 33 cl (4,5%) 72 kr

SNAPS
Kastellets Borgkryddade snaps, 50 cl 

Kastellets hemkryddade snaps serveras i krus på  bordet.

- 1150 kr -

Kastellets Borgkryddade snaps, 5 cl
Med smak av pomerans, nejlika, kardemumma och kanel.   

- 115 kr -

Ekologiska Skärgårdssnapsar 10 x 5cl
Brännö, Sandhamn, Käringön, Piraten, Utö, Piratens Bitter, Vinga, 

Fjäderholmarna, Saltö, Grinda.

- 1100 kr -

Hven Organic Winter Snaps, 5cl
Ektoner från de amerikanska vita ekarna bidrar med en söt 

karamellsmak som balanseras väl av en den tydliga örttonen.
Lång, lite oljig eftersmak.

- 115 kr -

SMÅFLASKOR á 5 CL

- 115 kr -

- Aalborgs Jubileum
Mild, avrundad kryddning med inslag av dillfrö och fänkål.

Liten, angenäm sötma.

Absolut
Ren smak med inslag av ljust bröd och citrus.

Bäska Droppar
Ren, kryddig smak, lite besk, tydlig karaktär av malört, inslag 

av pomerans och kanel.

Hallands Fläder
Kryddig smak med tydlig karaktär av fläder, inslag av enbär 

och kummin.

Lysholms Linie
Mild, kryddig smak med tydliga toner av kummin och sherryfat.

Norrlands
Ren, kryddig smak med inslag av kummin, anis, fänkål och 

dillfrön, ton av sherry.

O.P. Andersson
Kryddig smak med inslag av kummin, fänkål och anis.

Skåne
Ren smak med inslag av kummin, anis, fänkål.

CIDER

Briska cider, 33 cl (4,5 %) 68 kr
Päron eller Äpple

Boulard, 75 cl (4,5%)    254kr
Torr till halvtorr mycket tydlig smak av mogna äpplen. 
Klassisk fransk cider och en effektiv törstsläckare.  

FÖRE MATEN
Glas vinglögg

Blossa, 10%. Serveras med mandlar och russin.

- 40 kr -

Glas alkoholfri glögg 
Blossa, serveras med mandlar och russin.

- 20 kr -


