oliver rox souvlaki feta psomi baklava sirtaki parakalo ouzo metrio kritikos haloumi mpirra metaxa akropolis pireus pansett
Hittar du inte det du vill ha?
Fråga!

Öl & Cider

Grekisk sommarkänsla på flaska
Mythos
Vergina
Keo
Keo
Fix
Eza fine lager

50cl, 72
50cl, 74
63cl, 79
33cl, 62
33cl, 62
33cl, 62

Bryggkaffe
Grekiskt kaffe
Te

Kaffedrinkar

50cl, 75
35,5cl, 69
33cl, 52

Kaffe Karlsson

108 128

Kaffe Dom

108 128

Kaffe Baileys

108 128

Kaffe Amaretto

108 128

Kaffe Kalypco

108 128

Benedictine
Baileys

Amaretto

Cider

Päron Cider

33cl,

59

4cl 6 cl

108 128

Baileys, Cointreau.

Eriksberg
Brooklyn EIPA
Carlsberg hof 4,2%

28
35
30

Irish coffee

Whisky, farinsocker.

Starköl

Gin

Kaffe

Något litet till kaffet
Pris per cl.

Alkoholfritt
Alkoholfri öl

33cl,

(eza eller carlsberg)

39

Läsk

33cl,

35

Ramlösa

33cl,

35

Juice
Mjölk

33cl,
29
liten 18, stor 25

Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7-up
Naturell eller citron

Whisky

Famous Grouse
Jameson
Lagavulin
Laphroaig

Cognac/Brandy
Metaxa 5*
Xanté
Martel VSOP

Calvados
Daron Fine
Daron XO

22
22
30
26

Bombay Sapphire Gin
Hendrick's

Likör

Baileys
Drambuie
Kahlua
Cointreau
Benedictine
Southern Comfort
Limoncello
Amaretto
Sambuca
Frangelico

Övrigt

Tequila
Campari
Martini
Jägermeister
Averna
Gotlands Bitter
Gammeldansk
Fernet

22
26

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22
22
22
22
22
22
22
22

22
22
24
22
26

Rum
Plantation Trinitad
Plantation Grande Reserce
Plantation XO 20th Anniversary
Captain Morgan
Bacardi

Vodka
Absolut

22
22
26
22
22

22

k
c
y
r
D

Välkommen
för ett glas!

Vin

Grekiskt vin är mer än retsina. I Greklands
vindistrikt växer flera sorters druvor som ger vin av
skiftande smak och karaktär. Välj ett som passar
huvudrätten – eller varför inte humöret? Glöm inte
att skåla ofta.

Mousserande
Prosecco Brut

Vitt
Husets vita Pezoules

Aromatisk och fruktig doft av svartvinbärsblad,
krusbär, citrus och mineral. Torr och fruktig smak
med inslag av gröna äpplen, krusbär, nässlor och
mineral. Passar utmärkt till vit fisk, sallad,
skaldjur.

Retsina Malamatina
74/glas 365/flaska

Mycket frisk doft med charmig blommig ton,
inslag av citrus, banan, äpple och päron. Lätt men
karaktärsfull smak med utmärkt munfyllande
mousse, aromatiskt blommig och citrusfrisk frukt
med vag jästton och aptitretande liten bitterhet på
slutet. Fruktigt ren och frisk, elegant prosecco i
balanserat mjuk och torr stil. Som aperitif, till
skaldjur och fisk, sallader och gröna rätter.

Champagne Palmer Reserve Brut

659/flaska

Delikat och mycket frisk doft äpple, inslag av
rostat bröd och citrus. Välbalanserad, med
medelfyllig smak av läcker frukt och frisk syra,
inslag av citrus, rostat bröd, hassel och
nötchoklad. Strålande champagne till ett bra pris.
Aperitif, fisk och skaldjur.
aperitif eller digestif och till meze.

79/25cl 149/50cl

Retsina har framställts uteslutande av druvor
Savatiano och Rhoditis. Tillsatsen av en liten
mängd tallkåda under jäsningen ger den
karakteristiska smaken av retsina, samtidigt som
det lyfter fram den fruktiga smaken. Serveras kall,
eller om man önskar med kolsyrat vatten, cola, is.
Dricks rent eller med aptitretare. Det är den
perfekta kombinationen tillsammans med mat och
vänner.

Escapedes Sauvignon Blanc

75/glas 295/flaska

Frisk, fruktig och aromatisk doft med inslag av
citrus och vit sparris och med toner av
mandarinskal, svartvinbär och litchi. Torr och frisk
smak med inslag av grapefrukt och nyslaget gräs
samt eftersmak av gula äpplen. Ett smakrikt vin
med delikat eftersmak. Som aperitif, till fisk eller
skaldjur, t.ex. krabba eller löjromstoast.

Moschofilero

Aperitif

74/glas 295/flaska

379/flaska

Ouzo

22/cl

Frisk, fruktig och aromatisk med inslag av äpple
och citrus. Frisk smak med delikat fruktinslag.
Passar till fisk och skaldjur samt kryddig mat från
medelhavet.

Tsipouro Idoniko1

22/cl

Kir Yianni Assyrtiko

Frisk och ren doft med delikat aniston. Ren och
smått eldig med tydlig och mycket frisk ton av
anis. Välgjord och smakrik ouzo.
Mycket ren och frisk doft med relativt neutral
smak. Inslag av mineraler i torr, mycket ren,
elegant framtoning. Användes som ouzo, som

Dessertvin
Samos Vin Doux

12/cl

Mavrodafne

12/cl

Mycket frisk, aromatiskt muskatdruvig doft med
inslag av apelsinskal, te och rosor. Mycket söt
(200 gr restsocker/lit.) och rätt fyllig smak
balanserad av delikat friskhet, inslag av honung
och torkad frukt - aprikos, dadlar och fikon, samt
citrus. Smakrikt, läckert och långt. Färsk eller
torkad frukt, söta desserter, glass och ädelost.

Mycket frisk doft med läcker sötma av torkad frukt fikon, russin, katrinplommon samt choklad och fat.
Söt smak med balanserande frisk syra, inslag av
apelsin, torkad frukt, choklad och fat med delikat
liten bitterhet och bränd ton i eftersmakens friska
torkade fruktighet. Aperitif och dessertvin, gärna till
efterrätter med nötter och choklad, samt till ädelost.

319/flaska

Frisk doft med inslag av gröna äpplen, päron och
citrusskal. Fruktigt vin som väl balanseras av en
frisk syra. Komplext vin med en lång eftersmak
som har inslag av citrus och gröna äpplen. Trevlig
kompanjon till stekt vit fisk, till exempel torsk
eller kolja. Är även gott till lättare kycklingrätter
eller vita ostar.

Rött
Husets röda Pezoules

Rosé
74/glas 295/flaska

Generös, silkeslen, fruktig, örtiga inslag, toner av
Cabernet typiska mörka och röda bär. Diskret
fatton. Medelfyllig och fruktig smak med polerade
tanniner med inslag av örter och svartvinbär.
Rätter av mörkt kött exempelvis entrecote och
mildare, krämiga grönmögelostar.

Naoussa Grande Réserve

595/flaska

Frisk och fruktig doft med inslag av jordgubb och
torkad frukt i kryddig, fattig och aning mineralisk
stil. Medelfyllig och friskt balanserad smak med
viss strävhet, mogen och delvis torkad frukt med
örtkryddig ton och välintegrerad fatkaraktär.
Mustiga kött- och vilträtter, lagrad ost.

Escapades Cabernet Sauvignon 89/glas 345/flaska
Shiraz Malbek

Stor rik doft med koncentrerad frukt och markerad
fatton, inslag av mogna svartvinbär, björnbär och
skogsbär, cederträ och choklad samt en angenäm
karaktär av ekfat. Fyllig, frisk och smakrik med
solmogna mörka skogsbär, svartvinbär, cederträ
och choklad. Vinet har en elegant fatton i
avslutningen. De flesta rätter på mörkt kött så som
nöt, lamm och vilt.

Cantina Negrar Le Roselle Ripasso 80/glas
320/flaska

Stor, kryddig doft med inslag av mörka körsbär,
örter, katrinplommon och choklad. Fyllig, kryddig
och koncentrerat fruktig smak med inslag av
mogna körsbär, örter, choklad och vanilj.

Yianakohori Hills

355/flaska

En hög fruktkoncentration med inslag av körsbär
och jordgubbar som balanseras av fina ektoner.
Ktima Kir¬Yianni Yianakohori Hills är ett elegant
och runt vin med fin kryddighet från
syrahdruvorna som ger vinet intensitet och en lång
eftersmak. Passar till De flesta kötträtter såsom
lamm, nöt och lättare rätter av vilt

Chateau Roubine La Voile

79/ glas 315/ flaska

(Husets Rosé)
Fruktig och frisk doft med inslag röda frukter och
vita blommor. Torr, fruktig och mycket frisk smak
med inslag av röda vinbär och jordgubbar. Passar
till den perfekta aperitifen under vår och sommar.
Passar också till lättare fiskrätter och kyckling.

