
 

LAGER / FOLKÖL 
 
TT Mellanölet Ekolager (ekologisk),  
Stockholms stad, Sverige 
Frisk doft med ton av sommaräng, bryggd på 
noga utvald malt & ädelhumlen Tettnanger. 
Smaken är delikat med en brödig, blommig ton 
samt en angenäm beska.  
55:-/33cl 
 
Mariestad,  
Grängesberg, Sverige   
Ljus lager, diskret, relativt fruktig & aningen 
brödig smak. 
75:-/50cl 
 
Leksands Lager, 
Leksand, Sverige 
Doften påminner om fruktig humle, en enkel öl i 
både smak & doft med ton av blommor & citrus. 
90:-/33cl 

 
PILSNER 
 
Baron Trenck,  
Tjeckien   
Doften är fruktig, brödig & aningen bränd med 
fin humleton. Smaken är fyllig med stor beska & 
en aning sötma. 
85:-/50cl 
 
Bernard Gluten Free Lager, 
Tjeckien 
Delikat & smakrik med balanserad beska, fina 
humlearomer täckt av en tjock & fin skumkrona. 
85:-/50cl 

 
STOUT 
 
Wisby Stout, 
Visby, Sverige 
Distinkt karaktär av mörkrostad malt med 
tydlig ton av kaffe & rostade mandlar. Här 
upplevs inslag av choklad samt en viss rökighet 
tillsammans med en lång efterbeska.  
85:-/33cl 

 
 
 
 
 

ALE 
 
Spelmans Ale,  
Leksand, Sverige 
Fruktig, något blommig smak med inslag av 
persika, citrus & bivax. 
95:-/33cl 
 
Tällbergs IPA,  
Leksand, Sverige 
Doftar friskt & blommigt med mycket humle 
samt en hint av bränd malt. Smaken är av 
tydlig bäska med lätt sötma från honung.  
95:-/33cl 
 
Oppigårds Amarillo,  
Hedemora, Sverige  
Nyanserad, humlearomatisk & blommig smak. 
Smaken har även inslag av apelsinmarmelad, 
aprikos, tallbarr & ljust bröd. 
70:-/33cl 

 
VETEÖL 
 
Wisby Weisse,   
Visby, Sverige 
En ofiltrerad veteöl av bayerskt snitt i gotländsk 
tappning. En tydlig, blommig doft med inslag av 
mogen frukt samt nejlika. En intensiv smak av 
rostad malt med balanserad fyllighet & tydlig 
beska.  
95:-/50cl 

 
LÄTTÖL 
 
Gränges, 
Grängesberg, Sverige 
Ljus lager med tydliga maltaromer samt en hint 
av brödighet. Smaken är balanserad med mjukt 
markerad humlebeska & fin maltaromatisk 
eftersmak.  
30:-/33cl 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

SVAGDRICKA 
 
Mora Bryggeri Svagdricka Klass 1,  
Mora, Sverige 
Historien om svagdricka har sina rötter 
från Medeltiden, där den figurerade 
som vardagsdryck. Mora Bryggeri 
framställer den på samma gamla sätt, 
med krossad malt, humle, vatten & 
jäst. 
45:-/33cl 

 
CIDER 
 
Galipette Brut, 
Bretagne, Frankrike 
Med inslag av röda äpplen, halm, nötter & 
apelsinskal erbjuder denna torra cider en fruktig 
smak med reserverad sötma från de 
handplockade fermenterade äpplerna.  
85:-/33cl 
 
Galipette Biologique (ekologisk), 
Bretagne, Frankrike 
Pressad från handplockade äpplen där det 
naturliga sockret från de 100% biologiskt 
fermenterade äpplerna ger en sötare karaktär. 
85:-/33cl 

 
ALKOHOLFRI CIDER 
 
Galipette Alkoholfri, 
Bretagne, Frankrike 
Med en blandning av franska handplockade 
cideräpplen, återfinns en karaktäristisk doft av 
mogna äpplen. Smaken är söt, fruktig med en 
syrlig finish.  
60:-/33cl 

 
ALKOHOLFRI ÖL 
 
Melleruds Alkoholfri,  
Grängesberg, Sverige 
Finstämd nivå av malt med toner av humle-
aromatisk blommighet. Tydlig fyllighet med en 
delikat beska. 
45:-/33cl    
 
 
 

ALKOHOLFRITT VIN 
 
Natuero vitt,  
Spanien 
Free moscat 
Druvig, något blommig smak med  
inslag av päron, fläder & citron. 
50:-/glas 
 
Natuero rött,  
Spanien 
Free syrah 
Bärig smak med inslag av fat, björnbär,  
blåbär, hallon & vanilj. 
50:-/glas 

 

ALKOHOLFRITT MOUSSERANDE 
 
Richard Juhlin Blanc de Blancs, 
Frankrike 
Chardonnay  
En ung & frisk doft med ton av äpple,  
honung samt citrus. En sprudlande  
ljusgul färg med frisk sötma i gommen.  
Helflaska 395:- / Piccolo (20 cl) 155:- 
 
Richard Juhlin Rosé, 
Frankrike 
Chardonnay, Pinot noir   
En underbar rosa färg med en mycket frisk smak av 
bär med liten sötma.  
Doften har inslag av smultron, röda vinbär & citrus.  
425:- 

 
ALKOHOLFRI DRYCK 
Färna mousserande rabarber 50:- 
Färna mousserande svartvinbär 50:- 
Coca cola  30:- 
Coca cola Zero  30:- 
Sprite  30:- 
Fanta  30:- 
Tonic Water  20:- 
Ginger Ale  20:- 
Ginger Beer  20:-  
Tomatjuice  30:- 
Tranbärsjuice  30:- 
Apelsinjuice  30:- 
Äppeljuice  30:- 
Drink  60:- 

 
 


