Vinlista Göstas
Mousserande och Champagne

Röda viner

Prosecco DOC Terre di Marca / Italen
399 kr
Fruktig och fräsch Prosecco.
Passar till Aperitif, tilltugg, buffé, sallader och lättare fisk- och
skaldjursrätter.

Callia Alta Syrah Malbec / Argentina
369 kr
Ett smakrikt och mjukt vin med inslag av mogen röd frukt.
Passar till kötträtter, hamburgare mm

Corvezzo Organic Rosé Brut / Italen
399 kr
En fräsch, frisk smak, hallon, jordgubb och vilda rosor.
.
Moet & Chandon Champagne / Frankrike
675 kr
Torr och mycket smakrik med inslag av rostat bröd och lång fin
eftersmak. Den optimala aperitifen. Passar dessutom utmärkt till allt
från skaldjur till fisk, fågel och charkuterier.
Mousserande per glas 79 kr
Alkoholfritt bubbel glas 49 kr

Callia Alta Pinot Grigio / Argentina
369kr
Frisk doft av nässlor, krusbär och cirus. Smaken är torr,
mycket frisk och fruktig passar bra till skaldjur och fisk.
Gustavshof Silvander / Österrike
429 kr
Ett elegant vin. Torrt, aprikosfruktigt med mjuk fruktsyra.
Marras Chenin Blanc / Sydafrika
425r
Torrt med en tydlig mineralkaraktär och inslag av citrus och persika
med en mogen och elegant lång eftersmak.
Riesling Tradition / Frankrike
Glas 110 kr 425 kr
Ett välbalanserat aningen halvtorrt vin som passar bra till den
varmrökta laxen
Power Vigner / USA
399 kr
Torrt med en tydlig mineralkaraktär och inslag av gröna äpplen och
persika med en mogen och elegant eftersmak.
Perfekt till våra fiskrätter
Chablis / Frankrike
Glas125
499 kr
Torrt med en tydlig mineralkaraktär och inslag av gröna
äpplen och persika med en mogen och elegant eftersmak.
Vin per glas Lindemans Chardonnay 79 kr

Rosévin
Les Oliver Grenache Cinsault/ Frankrike
Smaken är mycket fräsch och välbalanserad syra

369 kr

Miraval Provence / Frankrike
En mer kraftfull Rosé med frisk karaktär

420 kr
79 kr

Alkoholfria viner
Natureo
Glas 59 kr
229 kr
Vitt alkoholfritt med inslag av tropisk frukt, melon, aprikos och
något citrus. Lämpligt till fisk och kallskuret.
Natureo
Glas 59 kr
229kr
Rött alkoholfritt med fruktig och krispig smak med inslag av röda
bär. Lämpligt till kötträtter.
Natureo Rose
Glas 59 kr
Blek körsbärsröd. Aromer av vilda bär och sötlakrits

425 kr

Power Pinot Noir / USA
429 kr
I förgrunden finns kanel och vitpeppar. Därefter framträder en
mörkare frukt, mot körsbär och plommon, med inslag av cederträ
och tobak Gott till fisk & kyckling
Big Top Zindfandel / USA
425 kr
Kraftigt rött vin med doft av färska fikon, röda bär mm
Mjukt, bärigt och generöst gott vin. Gott till biff mm

Vita viner

Rose per glas

Marras Shiraz Cinsault / Sydafrika
Smaken är fyllig med lång eftersmak.
Passar till rätter av nöt och fläskkött.

229 kr

Tommasi Valpolicella / Italien Glas 99kr
429 kr
Mörk rödlila färg med doft av björnbär och ton av mocca.
Vin per glas Lindemans Cab.Sauvig.

79kr

Söta viner
Marco Fabio Moscatel Dulce

Glas 6 cl

64 kr

Öl/Vatten
Zeunerts Merke (fatöl)
Zeunerts Höga Kusten
IPA

40 cl 59 kr 60cl 88 kr
40 cl 59 kr 60cl 88 kr
50 cl 72kr

Halmstad Bryggeri
Bryggmästarens Pilsner
Tjuvahålans Lager
West Coast IPA
Nissastrand session IPA
Raspberry Summer Session
Vallgatan Pale Ale 2,8&

33
33
33
33
33
33

cl
cl
cl
cl
cl
cl

69
69
69
69
69
48

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Kopparbergs Äpplecider
Non Alcoholic
Lättöl/Mineralvatten naturell/citron
Soda Pop Ginger, grape, apple
Coca Cola/Fanta/Sprite

33 cl
33 cl

54
38
28
30
30

kr
kr
kr
kr
kr

