
 

DESSERTVIN 

 
Domäne Wachau Beerenauslese Terrassen,  
Wachau, Österrike  
Riesling, Müller-Thurgau, Chardonnay, Pinot 
blanc 
Stor doft med inslag av pomerans, torkade 
aprikoser & honung. I gommen upplevs en söt & 
mycket fruktig smak av ananas, apelsinblom, 
honung & mandelmassa. Detta kombineras med 
härligt frisk fruktsyra som balanserar sötman. 
95:-/glas 
 
Stepp Beerenauslese, 
Pfalz, Tyskland 
Scheurebe 
I doften finner man toner av honung, apelsin, 
ananas & blomster. Smaken är välbalanserad 
med söthet & fräschhet av mjuka persikor i 
avslutet.   
75:-/glas 
 
Ca’ Rugate L’Eremita Recioto della 
Valpolicella,  
Recioto della Valpolicella, Italien 
Corvina, Ronadella, Corvinone 
Druvorna har handskördats & torkat i 
välventilerade rum under sju månader, denna 
process koncentrerar både smakämnen, sötma 
& färg. Här erbjuds en nyanserad doft med 
inslag av fat, körsbär, färska örter, torkad frukt, 
vitpeppar & lakrits. Smaken är söt & kryddig 
med elegant eftersmak i ton av viol.  
105:-/glas 
 
Ca’ Rugate La Perlara Recioto di Soave, 
Soave, Italien  
Garganega  
De söta garganegadruvorna har torkat i sex 
månader, hälften av druvorna är dessutom 
botrytiserade, det vill säga angripna av ädelröta. 
Den söta musten jäser sedan i ekfat, där en söt, 
smak med inslag av honung, kanderade nötter, 
fat, sultanrussin & citronmarmelad framträder.  
105:-/glas 

 
 
 
 
 
 

 
 
Saracco Muscato D´Asti, 
Piemonte, Italien 
Moscato 
Detta bubbliga vin erbjuder arom av 
aptitretande syrliga äpplen med eleganta 
bubblor. Doften innehåller en ljuv ton av apelsin, 
persika & timjan.  
75:-/glas 
 
Muscat Beaumes de Venise (ekologiskt), 
Rhone, Frankrike 
Muscat, Petit grains 
Doft av lime, pomerans & aprikos. Smaken har 
en fin sötma med balanserad syra vilket gör att 
vinet upplevs mindre sött med lena toner av 
torkad frukt. 
65:-/glas 
 
Mouton Cadet Réserve Sauternes,  
AOC Sauternes, Bordeaux, Frankrike 
Sauvignon blanc, Sémillon, Muscadelle  
År 1924, vid ung ålder tog Baron Philippe de 
Rotschild över familjeegendomen Château 
Mouton Rothschild, det som skulle komma att 
bli ett av världens mest eftertraktade 
Bordeauxslott. Baron noterade att vid varje ny 
skörd blev druvor över. Han bestämde sig då för 
att lansera Mouton Cadet, en serie viner 
producerat på druvor från deras allra bästa 
terroir. Här har det skapats ett smakrikt, friskt & 
mycket sött vin med inslag av honung, vita 
blommor, äpplen & vanilj.  
85:-/glas 
 
Réserve Carlier Sauternes,  
Bordeaux, Frankrike 
Sémillion, Sauvignon blanc, Muscadelle 
Doften är stor och fruktig med inslag av exotiska 
frukter & citrus. I gommen upplevs en fyllig, söt 
& len med ton av aprikos, nötter & honung. 
65:-/glas 
 
2008 Oremus Tokaji Aszú 5 Puttonyos,  
Tokaji, Ungern 
Furmint, Hárslevelü, Zéta, Sárgamuskotály 
Produktionen av Aszú vin har i hundratals år 
varit en noggrann process som endast är möjlig 
under särskilda förhållanden som främjar 
utvecklingen av ädelröta. En klassiskt söt tokaji 
med mörk kopparfärg & underbara toner av 
honung, apelsinskal & torkad aprikos.  
155:-/glas 



 

PORTVIN 
 
Kopke Fine Ruby, 
Dourodalen, Portugal 
Ett sött, smakrikt & balanserat vin av örtig 
karaktär med en angenäm körsbärsbitterhet 
som balanseras av generösa skogbärstoner & en 
mild eldighet.  
65:-/glas 
 
2014 Quinta do Pégo Late Bottle Vintage, 
Dourodalen, Portugal 
Stor och kryddig doft med viss mognad och 
inslag av mörka bär, torkad frukt & fat. Smaken 
är fyllig & fruktig med inslag av mörka bär, 
cederträ & mogna tanniner. 
75:-/glas 
 
2015 Duorum Vintage Port,  
Dourodalen, Portugal 
Elegant & intensiv doft som domineras av 
mogna frukter, såsom björnbär, plommon, 
körsbär & svarta vinbär. En komplex & mycket 
fyllig smak som är välbalanserat med syra & 
integrerade tanniner, vilket genererar ett 
harmoniskt avslut.  
195:-/glas  
 
1982 Feuerheerd’s Vintage Port, 
Vintage Port, Portugal 
En liten, men gammal högkvalitativ 
hamnleverantör, grundat 1815.  
Ett moget friskt vin med doft av russin & lakrits. 
Smaken är fantastisk med toner av röda & 
svarta vinbär, kryddor & krossade nötter.  
1700:-/flaska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHERRY 
 
Gonzalez-Byass Leonor Palo Cortado 12 
Year, 
Jerez, Spanien  
Tillverkat av de lättare, elegantare basvinerna 
som normalt används till fino & amontillado, 
som tillsammans med en högre alkoholhalt & 
lagring utan ett skyddande flortäckte medför en 
elegant nötighet, frisk syra & kryddiga toner.   
65:-/glas 
 
Gonzalez-Byass Alfonso Oloroso, 
Jerez, Spanien  
En oloroso är i kontakt med luftens syre under 
hela sin lagringsperiod på fat vilket i detta fall är 
cirka åtta år. Detta ger ett kraftigare vin med 
nötiga & knäckiga toner samt en lång eftersmak 
med frisk syra.  
75:-/glas 
 
Gonzalez-Byass Matusalem Oloroso VORS, 
Jerez, Spanien  
Matusalem är en oloroso dulce, således med en 
tydlig sötma. Vinet har lagrats på fat i mer än 
trettio år vilket har gett möjlighet till full 
integrering av sötman. Vinet företer en enorm 
smakupplevelse av torkad frukt, fikon, rostade 
nötter & kryddnejlika. Eftersmaken är mycket 
lång, komplex & sammetsmjuk.    
150:-/glas 
 
Gonzalez-Byass Noe Pedro Ximenez VORS,  
Jerez, Spanien  
Noe är den mest eftertraktade av Gozalez-Byass 
VORS-sherry & produceras i begränsad upplaga. 
Ett av världens sötare viner, trögflytande med en 
mycket koncentrerad smak med inslag av 
dadlar, mocka, lakrits & rostad kummin.  
140:-/glas 
 
 
 


