Grappa
Grappa

FrancoliGrappa
Grappa
FraNCoLI
Riserva5 5anni
anni
riserva

Druvor:
Barbera,
Nebbiolo,Dolcetto
Dolcetto
Druvor:
Barbera,
Nebbiolo,
Avrundad,
mogen
med
bevaradrik
rikfruktfruktavrundad,
mogen
med
bevarad
ighet
med
aromer
som
aprikos,choklad,
choklad,
ighet
med
aromer
som
aprikos,
honung,
kåda,vanilj
kryddor28:-/cl
28:-/cl
honung,
kåda,vanilj
&&
kryddor

FrancoliGrappa
Grappa
FraNCoLI
CrudidiBrachetto
Brachetto
Cru

bouquet
med
sensationeravavexotiska
exotiska
rikRik
bouquet
med
sensationer
frukter
och
aromer
vinbär,sötlakrits,alakrits,afrukter
och
aromer
avavvinbär,söt
pelsin,blommor
rosmarin.28:-/cl
28:-/cl
pelsin,blommor
&&
rosmarin.

FrancoliGrappa
Grappa
FraNCoLI
Nebbiolo
Nebbiolo
Rustik och pepprig med lång rund efterrustik och pepprig med lång rund eftersmak. Aromer av röda bär, kryddor och
smak. aromer av röda bär, kryddor och
toner av lakrits. 25:-/cl
toner av lakrits. 25:-/cl
Likör
Likör

FRANGELICO	
FraNGELICo

Sötsmak
smakmed
medtydlig
tydligkaraktär
karaktär av
av hasselnötSöt
ter,inslag
inslagav
avvanilj
vanilj17:-/cl
17:-/cl
ter,

GALLIANO	
GaLLIaNo

Mycketsöt,
söt,simmig
simmigsmak
smak med
med tydlig
tydlig
Mycket
karaktärav
avvanilj,
vanilj,inslag
inslagav
av mjölkchoklad
mjölkchoklad
karaktär
ochörter.
örter.17:-/cl
17:-/cl
och

GRANDMarNIEr
MARNIER roUGE
ROUGE
GraND
Söt,nyanserad
nyanseradsmak
smakmed
med inslag
inslag av
av apelsin,
apelsin,
Söt,
örteroch
ochvanilj.
vanilj.Ton
Tonav
avcognac.
cognac. 17:-/cl
17:-/cl
örter

KAHLUA
KaHLUa

Mycketsöt,
söt,simmig
simmigsmak
smakmed
med tydlig
tydlig karaktär
karaktär
Mycket
kaffe, inslag av smörkola och vanilj. 17:-/cl
avavkaffe,
inslag av smörkola och vanilj. 17:-/cl

LICOR43
43
LICor
Mycket söt, simmig, aningen kryddig smak

Mycket söt, simmig, aningen kryddig smak
med tydlig karaktär av vanilj. 17:-/cl
med tydlig karaktär av vanilj. 17:-/cl

LIMONCELLO DI
DI CaprI
CAPRI
LIMoNCELLo
Söt, fruktig smak med tydlig karaktär av

Söt,
fruktig
smak
med tydlig
karaktär
av
citron,
inslag
av citrusskal
och
örter. 17:-/cl
citron, inslag av citrusskal och örter. 17:-/cl

ADVOCAAT
MALIBU
aDVoCaaT
Gräddig, söt smak med inslag av äggula och MaLIBU
Söt smak med påtaglig karaktär av kokos,
Gräddig,
smak med inslag av äggula och
socker. söt
17:-/cl
socker. 17:-/cl

Söt
smak
inslag
av med
vanilj.påtaglig
17:-/cl karaktär av kokos,
inslag av vanilj. 17:-/cl

Mycket
söt, simmig
smak
med
tydlig
av mandel,
inslag av
nötter
och
örter.karaktär
17:-/cl
av mandel, inslag av nötter och örter. 17:-/cl

Söt,
fruktig
smak med inslag
av passionsfrukt
och blodgrapefrukt.
17:-/cl
frukt och blodgrapefrukt. 17:-/cl

AMARETTO DI SARONNO	
aMarETTo
Mycket söt, simmigDI
smakSaroNNo
med tydlig karaktär
BAILEYS
BaILEYS
Gräddig, mycket söt smak med inslag av

Gräddig,
mycket
sötchoklad,
smak med
inslagoch
avton
gräddkola,
vanilj,
aprikos
gräddkola,
vanilj,
choklad, aprikos och ton
av whiskey.
17:-/cl
av whiskey. 17:-/cl

BENEDECTINE
BENEDECTINE
Mycket söt och kryddig, simmig smak med
inslagsöt
av torkade
fikon,simmig
apelsinskal,
Mycket
och kryddig,
smakörter,
med
vanilj
stjärnanis.
inslag
avoch
torkade
fikon,17:-/cl
apelsinskal, örter,
vanilj
och stjärnanis.
17:-/cl
CHERRY
HEERING

Söt och simmig
körsbärssmak med en lätt
CHErrY
HEErING

17:-/cl
Sötbitterhet.
och simmig
körsbärssmak med en lätt
bitterhet.
17:-/cl
COINTREAU
Söt smak med påtaglig karaktär av apelsin
CoINTrEaU
citrusskal.
17:-/clkaraktär av apelsin
Sötoch
smak
med påtaglig
ochDOOLEYS
citrusskal. 17:-/cl
TOFFEÉ
Mycket söt, gräddig
smak med tydlig karakDooLEYS
ToFFEÉ
tär av söt,
smörkola,
mjölkchoklad
och
Mycket
gräddiginslag
smakavmed
tydlig karak17:-/cl inslag av mjölkchoklad och
tärvanilj.
av smörkola,

vanilj.
17:-/cl
DRAMBUIE
Söt, kryddig, simmig smak med inslag av
DraMBUIE
ljunghonung, aprikoser, kandisocker och
Söt, kryddig, simmig smak med inslag av
örter. Ton av whisky. 17:-/cl
ljunghonung, aprikoser, kandisocker och
örter. Ton av whisky. 17:-/cl

PASSOA
paSSoa
Söt, fruktig smak med inslag av passionsSAMBUCA MOLINARI
SaMBUCa
MoLINarI
Simmig, mycket söt,
kryddig smak med

Simmig,
mycketavsöt,
kryddig 17:-/cl
smak med
tydlig karaktär
stjärnanis.
tydlig karaktär av stjärnanis. 17:-/cl

SOURZ APPLE
SoUrZ
Söt, mycketappLE
syrlig smak med tydlig karak-

Söt,
mycket
smak
med tydlig karaktär av
grönasyrlig
äpplen.
17:-/cl
tär
av gröna äpplen.
17:-/cl
SOURZ
RASPBERRY
Söt, syrlig smak
med tydlig karaktär av
SoUrZ
raSpBErrY

hallon,
inslag
citron
och karaktär
vanilj. 17:-/cl
Söt,
syrlig
smakavmed
tydlig
av
hallon,
inslag av citron
och vanilj. 17:-/cl
SOUTHERN
COMFORT

Kryddig, fruktig smak
med inslag av apelsin,
SoUTHErN
CoMForT

aprikos, ljust
farinsocker
ochinslag
vanilj.av17:-/cl
Kryddig,
fruktig
smak med
apelsin,
aprikos,
ljust farinsocker
TEQUILA
ROSEoch vanilj. 17:-/cl
Gräddig, mycketroSE
söt smak med tydlig
TEQUILa
karaktär mycket
av jordgubbar
ochmed
vanilj.
17:-/cl
Gräddig,
söt smak
tydlig
karaktär
av jordgubbar
vanilj. 17:-/cl
XANTE
POIREoch
COGNAC
Söt smak med
tydlig karaktär
av päron.
XaNTE
poIrE
CoGNaC
Tonsmak
av cognac.
17:-/cl
Söt
med tydlig
karaktär av päron.

Ton av cognac. 17:-/cl

Espresso
Varm
choklad .............25:enkel/dubbel.........
25:-/30:te
.................................26:Varm Latte
choklad..............25:iskaffe
Macchiato ..49:Te..................................26:iskaffe
espresso...........49:-

Kaffe-&&ChOKLAddRiNKAR
chokladdrinkar
KAFFe-

104:-••66clcl138:138:4 4clcl104:-

Woody’sspecial
special
Woody’s
Fireball(kanelwhisky),
(kanelwhisky),kaffe,
kaffe,
Fireball
grädde
grädde
MintchocCoffee
Coffee
Mintchoc
Mintuu
choco,
kaffe,grädde
grädde
Mintuu choco, kaffe,
IrishCoffee
Coffee
irish
Irländskwhiskey,
whiskey,farinsocker,
farinsocker,
Irländsk
kaffe,
grädde
kaffe, grädde
KaffeKarlsson
Karlsson
Kaffe
Baileys,
Cointreau,kaffe,
kaffe,
Baileys, Cointreau,
grädde
grädde
Cuba Coffee
Mörk rom, brun cacao, kaffe,
grädde

Nutella- & jordgubbscheesecake ........ 99:-

Glutenfri
cheesecake.
.
...................
59:Vit choklad- & Oreocheesecake ......... 99:-

med
vispad vaniljgrädde.
Key Lime-cheesecake
.......................... 99:Red Velvet Cheesecake ......................129:-

Sweet Dreams............... 59:-

SuNdAeS

stor portion
Amerikansk pannkaka(=med
jord-glass med
toppings)
gubbar, glass och chokladsås. Oroa
Med våffelstrutar och korgar från Lunedet.
dig
går rakt
utatti biceps.
Utaninte,
tvekanden
tillräckligt
stora för
dela på två.

Chocolate Chip Cookie .....................159:-

Glasscoupe.
..................
Glass med Chocolate.Chip
Cookie-chunks59:i våffel-

korg. Toppas med vispad
Nutellagrädde
och kolasås.
Vaniljgräddglass
med
vispad vanilj”Fan, jagkrossad
tappadechocolate
glassarna!”chip
............159:grädde,
cookie
Vaniljglass med vispad grädde, jorgubbscoulis och
och
chokladsås.
våffelstrutar.
Tappat och huller om buller.

American Pancakes Sundae ..............159:...
eller
en kaka
till sen
kaffet:
Först
en amerikansk
pannkaka,
Chocolate Chip

Cookie-glass, sen en pannkaka till, sen vaniljglass,
Chocolate
cookie...25:sen vispad grädde, chip
sen lönnsirap,
sen chokladsås.
Det är ändå för sent för Beach 2016.

Sorry, här kommer den:
Baconsundae......................................159:-

KAFFe/te/ChOKLAd/iSKAFFe
Kaffe/Te/Choklad

Heltvanligt
vanligtbryggkaffe
bryggkaffe26:.26:helt
Cappucino...................35:Cappucino
..................35:KaffeLatte
Latte.
...................35:Kaffe
...................35:espresso
enkel/dubbel ........ 25:-/30:-

Desserter
CheeSeCAKeS
Vit choklad- & Oreo-

Cuba Coffee
Lumumba
Mörk rom,
brun
cacao, kaffe,
Cognac,
varm
choklad,
grädde
grädde
Lumumba
Päronlumumba
Cognac,som
varm
choklad,
Samma
ovan
fast med
grädde
Xanté (päroncognac) istället
Päronlumumba
för
vanlig konjagare.
Samma som ovan fast med
Cold Nuts
Xanté (päroncognac) istället
Irländsk
whiskey, bananliför vanlig konjagare.
kör, sirap, jordnötssmör,
Ice espresso, grädde
Orange Chill
Licor 43, Cointreau, Ice Latte
Macchiato

Våffelkorg full med vaniljglass och ett par skivor
Millionaire’s Bacon och kolasås. Det är faktiskt
svingott och du behöver inte berätta för nån vad du
just gjorde.

Milkshakes

Vanilj

utan
alkohol.
.........................................
... eLLeR
eN
KAKA tiLL KAFFet:59:med likör 43........................................ 123:-

Chocolate chip cookie ...............25:- /st.
Oreo

MiLKShAKeS

utan alkohol.......................................... 69:med mörk rom.................................... 133:-

Vanilj
Choklad
utan alkohol ......................................... 59:utan
medalkohol.
likör 43.........................................
....................................... 69:123:med mörk rom.................................... 133:-

Oreo
Jordgubb
utan alkohol ......................................... 69:utan
.........................................
medalkohol.
mörk rom
................................... 69:133:med jordgubbslikör och rom.............. 133:-

Jordgubb

utan
.........................................
69:Vill
dualkohol
göra en egen
mix and match och shakea loss
med
annan sorts alkohol
den föreslagna?
mednån
jordgubbslikör
ochänrom
............. 133:Ta pulsen på servisen och snacka ihop er om en
Vill du göra en egen mix and match och shakea loss
lösning.
med nån annan sorts alkohol än den föreslagna?
ta pulsen på servisen och snacka ihop er om en
lösning.

Bläddra vidare för
cocktails
grejs.
Bläddra och
vidare
för

Stänkare

Whiskey

BOWMORE 12 ÅR

Skottland, Islay, Singlemalt. Balanserad,
tydligt rökig smak med fatkaraktär 23:-/cl

BOWMORE 18 ÅR

Skottland, Islay, Singlemalt. Komplex med
lätt rökighet och inslag av choklad. 41:-/cl

BOWMORE DARKEST

Skottland, Islay, Singlemalt. Smakrik,
komplex, mycket rökig whisky med
fatkaraktär 29:-/cl

C oc k ta i l s

Frozen Strawberry
Daiquiry
Alkoholfri 69:-

BULLEIT BOURBON	

USA, Kentucky, Bourbon Nyanserad smak
med tydlig karaktär av kolade ekfat. 17:-/cl

4 cl

104:-

Caipirinha
Cachaca, socker, lime

Mojito

Rom, mynta, lime, socker
• Klassisk
• Blåbärs-Mojito
• Jordgubbs-Mojito

Galaxy Special
Vodka, Baileys, jordgubb, mjölk.
Alkoholfri 59:-

Fubar Rhubarb

94:94:-

Gin, gurka, ingefära, fläder, äpplejuice, limeade
Alkoholfri 59:-

94:94:-

94:-

Prosecco, fläder, mynta, lime

Aperol Spritz

Prosecco, Aperol, apelsinskiva

Mimosa

95:99:85:-

• Klassisk Prosecco, apelsinjuice
• Rabarber-Mimosa Prosecco, rabarbersaft,
vaniljinlagd rabarberstång

Bellini

Bols peach, Prosecco.

128:128:-

Irland, Fruktig smak med fatkaraktär, inslag
av gula päron, örter, apelsinskal och vanilj.
17:-/cl

FAMOUS GROUSE

Skottland, Blended, Maltig smak med inslag
av fat, örter, honung och vanilj. 17:-/cl

GLENMORANGIE 10 ÅR

Skottland, Northern Highlands , Singlemalt, Nyanserad, maltig smak med
fatkaraktär, inslag av apelsin, honung,
gräs, vanilj och nougat. 23:-/cl

GRANTS

128:128:-

95:-

Frankrike, Diskret kryddighet med avslut
av sockerrör och vanilj. 17:-/cl

Plantation Grande
Reserve

Barbados, Fyllig rom med viss sötma och
inslag av arrak, vanilj och choklad. 19:-/cl

Plantation Trinidad
2003

Trinidad, Fruktiga toner av citrus och päron
med inslag av rostade mandlar, popcorn
och paprika. 24:-/cl

Plantation XO 20th
anniversary

Barbados, Fyllig rom med viss sötma, Frisk
och välbalanserad med smak av arrak, vanilj
och choklad. 29:-/cl

BACARDI 8-ÅRIG

Bahamas. Mörk, fyllig rom med en stor doft
av vanilj, fat, smörkola och nougat. 21:-/cl

BACARDI black

Bermuda. Fyllig, smakrik och mild smak med
tydligt inslag av arrak och choklad. 17:-/cl

Bacardi limón

Bermuda. Ren smak med sötma och
karaktär av citronkaramell. 17:-/cl

Tennessee. Smakrik, fruktig whiskey med
fatkaraktär. 18:-/cl

Bermuda. Ren smak med sötma och
tydlig karaktär av hallon, inslag av lime
och vanilj. 17:-/cl

JACK DANIEL’S HONUNG

Tennessee, Mycket söt, kryddig smak med
inslag av honung, kanel, sultanarussin och
apelsinmarmelad. 18:-/cl

JAMESON

Irland, BlendedFruktig smak med inslag
av fat, apelsinskal, päron, choklad och
vanilj. 17:-/cl

JIM BEAM

128:-

Plantation 3 stars
White rum	

Skottland, Blended. Aningen maltig
whisky med inslag av apelsinskal, vanilj
och örter. 17:-/cl

Kentucky. BourbonSmakrik whiskey med
tydlig karaktär av kolade ekfat, inslag av
örter, mörk choklad, torkad frukt och
nötter. 17:-/cl

JIM BEAM HONEY

Kentucky, Söt, nyanserad, kryddig smak
med inslag av bourbonwhiskey, honung,
nötter, apelsin och vanilj. 17:-/cl

B U B B EL D RINK A R

Hugo

138:-

BUSHMILLS ORIGINAL	

JACK DANIEL’S

Mezcal, rabarbersaft, limeade, soda, jordgubbsmonin.
Alkoholfri 59:-

Cutecumber

6 cl

Rom

LAGAVULIN 16 år

Skottland, Islay Singlemalt, Komplex, maltig, påtagligt rökig smak med fatkaraktär,
inslag av pomerans, choklad, nötter, apelsin,
jod, tjära och smörkola. 31:-/cl

LAPHROAIG 10 år

Skottland, Islay. Singlemalt,Nyanserad,
påtagligt rökig, aningen blommig smak med
fatkaraktär, inslag av ljunghonung, tjärpastiller,
jod, ostronskal och nougat. 24:-/cl

MAKERS MARK BOURBON
Kentucky. Bourbon, Smakrik, fruktig
whiskey med tydlig karaktär av kolade
ekfat, inslag av vanilj, torkad frukt, knäck
och pomerans. 23:-/cl

MC ALLAN 12 år

Skottland, Highlands, Speyside. Singlemalt.
Balanserad, maltig smak med tydlig fatkaraktär, inslag av apelsinskal, valnötter, mörk
choklad, örter och honung. 29:-/cl

OBAN 14 år

Skottland, Western Highlands Singlemalt.
Elegant, balanserad, rökig smak med fatkaraktär, inslag av ljunghonung, aprikos,
jod, örter och pomerans. 29:-/cl

TALISKER 10 år

Skottland, Highlands, Islands, Isle of
Skye. Singlemalt. Smakrik, påtagligt rökig
whisky med fatkaraktär, inslag av tjärpastill, apelsinmarmelad, ljunghonung, jod
och mörk choklad. 24:-/cl

TULLAMORE DEW

Irland, Blended, Fruktig smak med inslag av
fat, viol, päron, pomerans och vanilj. 17:-/cl

Bacardi razz

CAPTAIN MORGAN SPICED GOLD

Jamaica. Kryddig smak med inslag av
arrak, mörk choklad, mandelmassa och
vanilj. 17:-/cl

DIPLOMÁTICO RESERVA
EXCLUSIVA	

Venezuela, Nyanserad, kryddig smak med
fatkaraktär, inslag av arrak, farinsocker,
apelsin, dadlar och vanilj. 29:-/cl
Cognac & Calvados

CALVADOS BOULARD
GR.SOLAG

Frankrike. Karaktäristiskt för Boulard
Grand Solage är dess äppeldoft och
skimrande färg. Mjuk och ren, helt utan
den finkelsmak som man ofta hittar i sämre
calvadoser. Välbalanserad. 21:-/cl

GRÖNSTEDTS MONOPOLE
VSOP

Frankrike. Druvig smak med fatkaraktär,
inslag av aprikos, apelsin och nougat. 19:-/cl

REMY MARTIN VSOP

Frankrike. Nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av torkade dadlar, valnötter, mörk
choklad, vanilj, apelsin och örter. 27:-/cl
Tequila & Mezcal

Viviana Blanco

En mjukhet, med tydlig sötma och en
lång eftersmak med inslag av mjuk bitterhet. 17:-/cl

Arette Blanco 100% agave

Börjar lite robust, fortsätter i citrus, örter
och honung. Avslutningen är pepprig och
relativt lång. 21:-/cl

Los Tres Toños
Reposado 100% agave

Börjar relativt mjukt och ganska honungssött, övergår till att bli relativt torr och
avslutar med pepprighet och väl balanserad
rökighet. Ett perfekt alternativ för dig som
gillar lätt rökig maltwhisky. 21:-/cl

Pueblo Viejo Anejo

100% agave

Här hittar du sötheten av ek, vanilj, mörk
choklad och rostade mandlar. I avslutningen känner vi smaken av torkad frukt. 31:-/cl

Mezcal Nuestra
Soledad 100% agave

Lätta citrustoner blandas med kryddig
peppar. Elegant och rund smak. 28:-/cl

