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Hittar du inte det du vill ha?

Fråga!

Öl & Cider
Grekisk sommarkänsla på flaska

Mythos 50cl, 82
Vergina  50cl, 82
Keo  63cl, 89
Keo  33cl, 72
Fix  33cl, 72
Eza �ne lager  

Starköl

Eriksberg  50cl, 85
Brooklyn EIPA   35,5cl, 79
Carlsberg hof 4,2% 33cl, 68

Cider

Päron Cider 33cl, 72

Alkoholfritt
Alkoholfri öl 33cl,  39

(eza eller carlsberg) 
Läsk 33cl, 35

Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7-up
Ramlösa 33cl, 35

Naturell eller citron
Juice 33cl, 29
Mjölk liten 29, stor 35

Kaffe
Bryggkaffe 32

Grekiskt kaffe 39

Te 35

Kaffedrinkar
4cl   6 cl 

Irish coffee 119  138
Whisky, farinsocker.

Kaffe Karlsson 119 138
Baileys, Cointreau.

Kaffe Dom 119  138
Benedictine

Kaffe Baileys 119 138
Baileys

Kaffe Amaretto 119 138
   Amaretto
Kaffe Kalypco 119 138

Något litet till kaffet
Pris per cl.

Whisky
Famous Grouse 24

Jameson 24

Lagavulin 32

Laphroaig 27

Cognac/Brandy
Metaxa 5* 24

Xanté 24

Martel VSOP 26

Calvados
Daron Fine 24

Daron XO 27

Rum
Plantation Trinitad 24

Plantation Grande Reserce 24

Plantation XO 20th Anniversary 27

Captain Morgan 24

Bacardi 24

Vodka
Absolut 24

Gin
Bombay Sapphire Gin 24

Hendrick's 26

Likör
Baileys 24

Drambuie 24

Kahlua 24

Cointreau 24

Benedictine 24

Southern Comfort 24

Limoncello 24

Amaretto 24

Sambuca 24

Frangelico 24

Övrigt
Tequila 24

Campari 24

Martini 24 
Jägermeister 24

Averna 24

Gotlands Bitter 24

Gammeldansk 24

Fernet 24

Dryck
Välkommen

för ett glas!

Septem IPA 
33cl, 72     
33cl, 79



Cavalieri 495kr/�aska
Den har en djup lila färg och intensiva aromer 
av röda bär, cederträ och nötter med inslag av 
örter. Den har en charmig kropp med 
balanserad syra och mjuka tanniner. Dess 
finish är lång, 

Vin

Mousserande
Prosecco Brut                   89/glas 415/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. 

Champagne                      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. 

Aperitif
Ouzo 24/
clFrisk och ren doft med delikat aniston. Ren och 

smått eldig med tydlig och mycket frisk ton av 
anis. Välgjord och smakrik ouzo. 

Tsipouro Idoniko1 24/cl 
Mycket ren och frisk doft med relativt neutral 
smak. Inslag av mineraler i torr, mycket ren, 
elegant framtoning. Användes som ouzo, som 

Vitt
Husets vita Rigas Dama 89/glas 320/flaska

Retsina Malamatina 89/25cl 165/50cl 
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 

Hatzimichalis le Blanc  95/glas 349/flaska

Mauro Provato White  425/�aska

Rött 
Rigas Koupas glas  89/glas 320/flaska

Hatzimichalis le louge  95/glas, 349/flaska

Tsantali Naossa, �aska  385/�aska

.

Hatzimichalis Cabernet Sauvignon  425/�aska

Mauro Provato Red  425/�aska

Rosé 
Husets Rosé      95/ glas 349/flaska

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.

Blekgul färg, blommiga aromer på näsan, med 
intensiva och långvariga inslag av Muscat. 
Friskhet och aromatisk karaktär i munnen, med 
god syra

Torr, aromatisk och balancerad,blommig smak 
med inslag av äpple och citrus, elegand mineral 
avslutning.

Den har en ljusgul färg med grönaktiga reflektio-
ner. Den kombinerar behagligt de färska 
aromerna av sorterna Sauvignon Blanc och 
Semillon. Typiska citrusaromer, svarta vinbär och 
mogen melon med diagonal struktur, krispig syra 
och aromatisk eftersmak.

Medium lila färg. Buketten är en kombination av 
röd frukt som körsbär, hallon och plommon 
perfekt balanserad med växtbaserade tecken och 
inslag av tomat. I munnen väcker de silkeslena 
tanninerna och den friska syran våra sinnen 

På näsan finns röda frukter som torkade jordgub-
bar och krusbär samt söta kryddor. Dess silkesle-
na tanniner i kombination med den milda syran 
och den långa eftersmaken erbjuder ett vin som är 

Livlig rubinröd färg. Näsan är frukt-framåt med 
mogna röda bär och noter av söta örter. Medelfyl-
lig och torr i gommen med fruktiga och kryddiga 
smaker. Eken är väl integrerad. Medelhög finish.

Typiskt rött från Cabernet Sauvignon med rika 
mörka fruktaromer och behagliga eknoter från 
fatet. Det är trångt och tätt i munnen och kom 
villigt än att ta bort den fina grillen.

Ljus rubinfärg med violetta reflektioner. Starka 
aromer av mogen röd frukt, noter av plommon 
och peppar. Mun sammetslen, med mjuka 
tanniner och aromatisk och fruktig eftersmak.

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!

Stin ygeia mas!




