FÖRE MATEN

Äppelmust, Värmdö,33 cl

Glas vinglögg

Alkoholfri öl, 33cl (0,4%)

Blossa, 10%. Serveras med mandlar och russin.

- 40 kr -

Glas alkoholfri glögg

Blossa, serveras med mandlar och russin.

- 20 kr –

Glas mousserande vin

Husets utvalda mousserande vin.

- 90 kr –

Glas champagne

Husets utvalda champagne.

- 145 kr -

MOUSSERANDE/CHAMPAGNE
Pol Roger

Brut Réserve, Champagne, Frankrike

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

- 45 kr -

- 60 kr -

Alkoholfritt vin
Vitt/rött, glas

- 60 kr -

Alkoholfri Cider, 33cl
- 50 kr –

SNAPS
Kastellets Borgkryddade snaps, 5 cl

Med smak av pomerans, nejlika, kardemumma och kanel.

- 130 kr -

SMÅFLASKOR, 5 cl
- 130 kr Aalborgs Jubileum

- 145/1095 kr -

Mild, avrundad kryddning med inslag av dillfrö och fänkål.
Liten, angenäm sötma.

Mas Pere
Brut Ecologic, Cava, Spanien

Absolut

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

Ren smak med inslag av ljust bröd och citrus.

Barrels and Drums (0,0%)
Chardonnay, Tyskland

Ren, kryddig smak, lite besk, tydlig karaktär av malört, inslag
av pomerans och kanel.

- 90/490 kr -

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

- 65/349 kr -

ALKOHOLFRI DRYCK
Julmust, Nygårda, 33 cl
- 35 kr -

Lagrad Julmust, 33cl
Olika smaker

- 45kr -

Läsk, 33cl

Bäska Droppar

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

Coca Cola, Zero, Fanta

Kryddig smak med inslag av kummin, fänkål och anis.

TÖRST Eko-läsk, 33 cl

Ren smak med inslag av kummin, anis, fänkål.

- 35 kr -

Real Raskberry, Real Lemon och Real Elderberry

- 45 kr -

Skåne

ÖL

VITA VINER

Mumma i kanna, 1 liter

Jurschitsch
Grüner Veltliner, Österrike

Julöl, ljus lager, gin, Madeira och fruktsoda.

- 255 kr -

VAXHOLMS BRYGGERI
Waxholm Pale Ale, 33 cl (5,2%)
Humlearomatisk – tre sorters humle

- 80 kr -

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

- 80 kr -

KASTELLETS KLASSISKA

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

- 810 kr -

A. Christmann
Riesling, Pfalz, Tyskland

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

- 590 kr -

Clos Henri
Sauvignon Blanc, Marlborough, Nya Zeeland

Ett fylligt vin med fin textur med citrus- och mineralkaraktär.
Doften är fruktig med inslag av passionsfrukt, krusbär och citrus.

- 125/595 kr -

Patriale Bianco Organic
Italien

Mariestads Export, 50 cl (5,3%)
- 85 kr -

Torrt, friskt och fruktigt med tropisk frukt, päron, melon och örter.

Mariestads Julebrygd, 50 cl (5,8%)
- 85 kr -

RÖDA VINER

Melleruds Pilsner, 33 cl (4,5%)
- 73 kr -

Del fin del Mundo
Special Blend, Patagonien, Argentina

Melleruds julöl, 33cl (5,0%)
- 73 kr Strömma ECO Lager, 33 cl (5,0%)
- 73 kr –
Sitting Bulldog IPA, 33 cl (6,4%)
- 82 kr -

Sleepy Bulldog Pale Ale, 33 cl (4,8%)
- 82 kr -

Davra Damm, 33 cl (5,4%)

- 100/450 kr -

Ett elegant vin med inslag av mörka smakrika frukter, viol, och choklad.
Kraftfulla och runda tanniner bidrar till en lång och ljuvlig eftersmak.

- 1095 kr –

La Spinetta
Nebbiolo, Piemonte, Italien

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

- 890 kr -

Musella
Valpolicella Ripasso, Italien

Medelfyllig balanserad syra med tanniner och karaktär av
mörka bär, kryddor och ek.

- 595 kr -

Glutenfri lager

- 73 kr –

CIDER
Briska cider, 33 cl (4,5 %)
- 68 kr -

Boulard, 75 cl (4,5%)

Torr till halvtorr klassisk fransk cider.

- 180 kr -

P Morgon
Gamay, Bourgogne, Frankrike

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

- 115/495 kr -

Patriale Rosso Organic
Italien

Fruktigt, smakrikt i generös stil med inslag av mörka körsbär, choklad och fat.

- 100/450 kr -

DRINKAR

COGNAC

”Bloody dry”

Druvig smak med fatkaraktär, inslag av aprikos, apelsinskal och vanilj.

- Pris för 4 cl drink Dry Gin fr. Stockholms Bränneri, Vermouth, Premium Tonic,
Grapefrukt, Rosmarin

- 148 kr -

”Akvavit & Tonic”

Grönstedts Monopol
- 26 kr/cl -

Remy Martin VSOP

Nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av torkade dadlar,
valnötter, choklad, vanilj och apelsinskal.

Akvavit fr. Stockholms Bränneri, Premium Tonic

- 26 kr/cl -

”Kodjupet”

Lagrad på ekfat 22-28 år. Kryddig smak med inslag av fat,
nougat, nötter, vanilj och apelsinskal.

- 148 kr -

Navy Gin fr. Stockholms Bränneri, Premium Tonic, Enbär

- 158 kr -

”Mr. G&T”

Monkey 47 Gin, Premium Tonic, Ingefära, Basilika, Svartpeppar

- 148 kr –

ALKOHOLFRI DRINK
”virGIN & Tonic”

Seedlip Alkoholfria Gin, Premium Tonic, Gurka

- 80kr -

KAFFEDRINKAR
- Pris för 4 cl drink Irish Coffee
Kaffe, Jamesson, farinsocker och grädde

- 110 kr -

Kaffe Karlsson

Kaffe, Baileys, Cointreau och grädde

- 110 kr -

Delamain, Pale & Dry XO
- 48 kr/cl -

Delamain, Reserve de la Famille

Lagrad 60-65 år. Fyllig och mjuk, rik och komplex smak med
ton av kaffe, nötter och karamell.

- 127 kr/cl -

DESSERTVIN, SHERRY,
PORTVIN & STOUT
Moscatel Emilín Solera Reserva
Jerez, Sanlucar, Spanien

Fyllig och söt med frisk fruktsyra. Har en lång aromatisk smak med
inslag av russin, kryddor och pomerans samt en elegant ton av fläderblom.

- 16 kr/cl -

Dry Amontillado Los Arcos
Manzanilla, Spanien

Kraftfull distinkt nötig smak med bra längd, frisk men avrundad
syra och inslag av torkade apelsinskal.

- 16 kr/cl -

Grådask, Tawny port
Porto, Portugal

Mogen, kryddig, söt smak med inslag av fat, torkad frukt,
russin, pomerans och nötter.

- 16 kr/cl -

Duorum Vintage Port 2014
Douro, Portugal

Intensiv och elegant med toner av mogna frukter och bär såsom
björnbär, plommon, körsbär och svarta vinbär.

- 25 kr/cl -

WHISKY

THE SIX CLASSIC MALTS
Glenkinchie 12 år

Lätt, torr, delikat med ett lite kryddigt inslag.

- 33 kr/cl -

Cragganmore 12 år

Fyllig och komplex med toner av hasselnöt och torv. Fin, rökig eftersmak.

- 31 kr/cl -

Dalwhinnie 15 år

Rik, aromatisk, fruktig med toner av honung och ljung.

- 32 kr/cl -

Oban 14 år

Balanserad och aningen rökig med fruktkaraktär. Inslag av
ljung, honung, aprikos, örter, hasselnötter och pomerans.

- 42 kr/cl -

Talisker 10 år

Smakrik, påtagligt rökig whisky med fatkaraktär, inslag av
tjärpastill, apelsinmarmelad, ljunghonung, jod och mörk choklad.

- 34 kr/cl -–

Lagavulin 16 år

Komplex, maltig, påtagligt rökig smak med fatkaraktär, inslag
av pomerans, choklad, nötter, apelsin, jod, tjära och smörkola.

- 43 kr/cl -

WHISKEY

WHISKY

SINGLE MALT
Mackmyra Special 08

Kryddig, fyllig och fruktig whisky med toner av både torkad och
färsk frukt, mjuk kola med en lätt rökigton. Slut lagrad på sauternes fat.

- 48 kr/cl -

Glenfiddich Special Reserve 12 år

Fruktig doft med inslag av päron. Mjuk med fin eftersmak.
Lagrad minst 8 år på ekfat.

- 34 kr/cl -

Glenfiddich Solera 15 år

Unik single malt whisky som har lagrats 15 år på tre olika fat för att sedan
blandas i en Soleratunna. Finstämd doft med liten fatton.
Elegant smak mad inslag av honung, mild krydda och vanilj.
- 34 kr/cl -

Glenfiddich Ancient Reserve 18 år

Smakrik whisky med liten sötma, tydlig fatkaraktär med viss
rökighet och inslag av malt, hö och choklad. Elegant stil.

- 48 kr/cl -

Nikka from the Barrel

Komplex, maltig smak med fatkaraktär och viss rökighet, inslag av torkad
frukt, apelsinblommor, honung, marsipan och salmiak.

- 34 kr/cl -

Laphroaigh, 10 år

Nyanserad, påtagligt rökig, aningen blommig smak med fatkaraktär, inslag av
ljunghonung, päron, tjära, ostronskal, citrus och vanilj.
Serveras rumstempererad.

- 33 kr/cl -

Makers Mark, Bourbon

Smakrik fruktig whiskey med tydlig karaktär av kolade ekfat.
Inslag av vanilj, torkad frukt, knäck och pomerans.

- 32 kr/cl -

Isle of Jura, Superstition

Komplex, smakrik, rökig whisky med fatkaraktär, inslag av torkad frukt, nötter,
tjärpastill, apelsin, jod och vanilj. Serveras rumstempererad.

- 31 kr/cl -

Bulleit Bourbon

Tydlig karaktär av kolade ekfat, inslag av smörkola,
pomerans, nötter och vaniljfudge.

- 26 kr/cl -

Spirit of Hven, Seven star

Nyanserad, rökig smak med fatkaraktär, inslag av torkade aprikoser,
halm, hasselnötter, nektarin, smörkola och vanilj.

- 34 kr/cl -

Jack Daniels, Tennessee Whiskey

Smakrik, kryddig whiskey med karaktär av kolade ekfat,
inslag av torkade aprikoser, nötter, smörkola, apelsin och vanilj.

- 25 kr/cl -

Jack Daniels, Single Barrel, Tennessee Whiskey
Smakrik, kryddig whiskey med kraftig karaktär av rostade
´ ekfat, smörkola och vanilj.

- 37 kr/cl -

Jamesson, Irländsk Whiskey

Fruktig smak med inslag av fat, apelsinmarmelad, vanilj, gula päron och honung.

- 25 kr/cl -

Spirit of Hven, Urania

Örtiga och gräsiga tonen påminner om vit tryffel och en vällagrad Parmigiano,
kombinerat med lakrits och en pepprig Gazpacho.

- 48 kr/cl -

CALVADOS
Boulard Grand Solage

Frisk smak av äpplen och fat.

- 26 kr/cl -

LIKÖRER
Xanté

Söt, eldig, utpräglad smak av mogna päron.

- 24 kr/cl -

Baileys

Krämig smak av choklad och gräddkola. Lätt whiskeyton.

- 24 kr/cl -

Cointreau

ROM
Zacapa XO

Välbalanserad rom med en söt, otroligt len och rund i smak.
Härliga inslag av vanlig, kryddor och torkad frukt.

- 79 kr/cl –

Zacapa 23

Smakrik, nyanserad rom med fatkaraktär och liten sötma, inslag av torkad
frukt, lönnsirap, nötter och örter.

- 43 kr/cl -

Diplomatico Mantuano

Nyanserad, kryddig smak med fatkaraktär och liten sötma,
inslag av apelsinskal, ljus choklad, arrak, örter,
sultanrussin, nougat och farinsocker.

- 33 kr/cl -

Eldig, frisk citrussmak med balanserad sötma.

GRAPPA

Drambuie

Fattoria di Cavalcaselle
Bianca Fernanda & Chardonnay, Veneto

- 24 kr/cl -

Söt, balanserad, eldig med kryddig örtsmak.

- 24 kr/cl -

Cederlunds Caloric punsch

Kryddig, söt smak med tydlig karaktär av arrak, inslag av apelsin och örter.

- 24 kr/cl -

Vaccari Sambucca

Simmig, eldig, söt smak med intensiv aniskaraktär.

- 24 kr/cl -

Druvig, oljig smak med viss sötma, inslag av sultanrussin, halm,
körsbärskärnor och örter.

- 36 kr/cl -

Sarpa Oro di Poli
Merlot & Cabernet Sauvignon, Veneto

Torr, aromatisk och eldig smak med ungdomligt grön frukt, mogna fattoner
och en komplex kryddig och jordig karaktär.

- 43 kr/cl -

Strega

Söt och eldig smak med framträdande örtkaraktär.

- 24 kr/cl -

Frangelico

Söt smak med tydlig karaktär av hasselnötter, inslag av vanilj.

- 24 kr/cl -

- ÖVRIGT SORTIMENTI baren kan det finnas ytterligare
dryck som inte visas i menyn,
dryck i mindre partier som kan
variera från dag till dag.

