
Röd Vin
Husets röda vin: Castelli di Severino                            75 kr / 299 kr 
Italienskt vin från Puglia
Montepulcianodruvan
En kraftfull bouquet av röda frukter, smaken är tydlig och torr med
en lång eftersmak av körsbär, plommon och svarta vinbär

Il Fattorino Rosso EKO                                79 kr / 315 kr
Italienskt vin från Marche 
Montepulciano- och Sangiovese druva 
Medelfylligt, torr och fruktig smak av mogna plommon och mörka 
körsbär samt en fin kryddighet i avslutningen 
Passar utmärkt till pizza och lasagne 

Sicoris                                       85 kr / 339 kr
Spanskt vin från DO Costers Del Segre
Cabernet Sauignon-, Garnacha- och Tempranillo druva 
Medelfylligt med bärig och balanserad smak med mjuk struktur 
och toner av mogna körsbär, hallon och färska örter         
Passar utmärkt till charkuterier, tapas och kycklingrätter

Torre del Falasco Valpolicella Ripasso DOC                99 kr / 395 kr 
Italienskt vin från Veneto 
Corvina och Rondinella druvan
Medelfylligt och torrt vin med smak av frukt, mörk choklad och 
inslag av mandel. Vinet har silkiga tanniner med lång och aningen
varm eftersmak
Passar utmärkt till smakrika grilladerätter och pastarätter 

875M Tempranillo                                 485 kr
Spanskt vin från Rioja 
Tempranillo druva
Modern i stilen med inslag av örter, färsk tobak, mörka bär, körsbär 
och björnbär, integrerade fattoner med bra längd
Passar utmärkt till kötträtter 

Cantina Zaccagnani Dal Tralcetto                    469 kr/Flaska
Montepulciano D’Abruzzo
Italienskt vin från Abruzzo
Montepulciano druva
Medelfyllig, generös, typisk monetpulciano smak av mörka körsbär,
svartpeppar och viol. Syran är saftig, tanninerna fruktiga med bra balans
och struktur samt generös fruktig slut. Passar utmärkt till smakrika
antipastirätter, mustiga pastarätter och tuffare smaksatta pizzor samt
smakrika kötträtter



Vitt vin
Husets vita vin: Castelli di Severino                             75 kr / 299 kr  
Italienskt vin Bombino - och Trebbianodruvan Smaken är 
intensiv av solmogna frukter som aprikos, nektarin och persika 

Il Fattorino Bianco EKO                                               79 kr / 315 kr
Italienskt vin från Marche 
Trebbiano – och Passerina druva 
Smaken är torr, frisk och fruktig med persika och citrustoner 
Fin liten örtighet i avslutningen
Passar utmärkt till tapas, fiskrätter och pizza 

Isaì Sauvignon                                     85 kr / 339 kr
Italienskt vin från Lazio 
Sauvignon Blanc druva 
Torr och mycket frisk smak med aromatiska toner av nässlor, 
stenfrukt och färska örter
Passar utmärkt till lättare fisk- och skaldjurrätter 

Luccarelli Bianco Puglia IG                                          89 kr / 355 kr 
Italienskt vin från Apulien Verdeca- Malvasia-Bianca- och 
Trebbianodruvan Medelfylligt vin med trevlig värme, 
fruktig smak av persikor, melon samt kryddighet 
Bra balans och lite varm eftersmak
Passar utmärkt till smakrika fisk- och skaldjurrätter 
samt kycklingrätter

875M Chardonnay                                            485 kr 
Spanskt vin från Rioja 
Chardonnay druva 
Smakrikt, torrt och elegant chardonnay-vin med tropiska frukttoner 
där ekfaten endast anas i bakgrunden som eleganta vaniljtoner. 
Komplext, förfinat med balanserad syra och lång eftersmak. 
Passar utmärkt till skaldjur, smakrika sallader och eleganta fiskrätter 



Rosé

Mousserande 

Caleo premitivo Rosé                                   85 kr / 339 kr 
Italienskt vin från Puglia Primitivo druva 
Välbalanserat och fruktig med en lätt doft av vilda bär 
Lätt att dricka, med en delikat och karakteristisk arom
Passar utmärkt till fiskrätter, vitt kött, fördrink och ostar 

Il Fattorino Rosato EKO                               89 kr / 355 kr
Italienskt vin från March 
Sangiovese- och Montepulciano druva 
Ungdomlig, frisk, torr och fruktig smak med fina skogsbärstoner, 
röda vinbär och lätt örtighet i avslutningen
Aperitif. Fisk- och skaldjursrätter
Italienska charkuterier och hårdost som parmesan

Prosecco Treviso Extra Dry DOC                                            320 kr
Italienskt vin från Veneto Gleradruvan Medelfyllig, 
fräsch och fruktig smak med inslag av citrus, päron och persika 
Rik mousse med små bubblor 

Segura Viudas Brut Reserva                                         (20 cl) 119 kr 
Spanskt vin från Penedes/Cava Macabeo-, Parellada- och 
Xarelodruvan Fylligt, torrt vin med god friskhet i toner av mogna 
äpplen och viss brödighet 
Lång eftersmak och elegant mousse

Delapierre Brut Tradición                                340 kr
Spanskt D.O. Cava 
Macabeo-, Parellada- och Xarel-lo druva 
Medelfyllig, torr smak med inslag av gula äpplen och citrus

Rose Bubbel                                         339 kr 
Italienskt vin från Puglia Aglianicodruvan, torrt och fräscht med 
blommig doft, toner av jordgubbar och grädde samt av persika 
och mandarin 



Starköl på fat
Grängesberg                   45 kr / 30 cl         55 kr / 40 cl
Birra Moretti                       55 kr / 30 cl          65 kr / 40 cl

Alkohol 
Peroni                                                        49 kr / 33 cl 
Corona                                       49 kr / 33 cl 
Mariestads Export                              59 kr / 50 cl
Eriksberg                                     59 kr / 50 cl
Mellanöl                                                                 39 kr / 33 cl 
Cider Briska (päron eller jordgubb)                            49 kr / 33 cl
Bacardi Breezer (lime eller mango)                  54 kr / 27,5 cl 



Whisky och sprit
Famous Grouse                            92 kr / 4 cl          138 kr / 6 cl        
Limoncello                                        92 kr / 4 cl          138 kr / 6 cl  
Galliano                      92 kr / 4 cl          138 kr / 6 cl 
Grant’s                             92 kr / 4 cl          138 kr / 6 cl       
Jameson                      104 kr / 4 cl           156 kr / 6 cl
Jack Daniels                                   104 kr / 4 cl          156 kr / 6 cl       
Bacardi                                        88 kr / 4 cl          132 kr / 6 cl        
Vodka                        88 kr / 4 cl           132 kr / 6 cl 
Jägermeister                  88 kr / 4 cl      132 kr / 6 cl

Grappa
Villa Isa                                           25 kr / cl
Fattoria di Cavacasella                                           23 kr / cl 



Kaffe 

Avec

Alkoholfri

Espresso enkel              24 kr        Dubbel espresso                   29 kr
Kaffe/ Te                     29 kr        Caffe macchiato                   30 kr
Cappuccino                34 kr        Caffe latte                            39 kr 
Irish kaffe             4cl / 119 kr        6cl / 161 kr 

Läsk, Buonaqua neutrale/citron                                      34 kr 
San Pellegrino lime eller blodapelsin                                 34 kr
Äppel- och apelsin juice                                                34 kr
Briska Alkoholfri cider (päron eller jordgubb)                44 kr
Lättöl                                                                                   44 kr
Alkoholfri Mariestads Export                                      44 kr

                             4 cl                                                     6 cl 
Sambuca                        84 kr                                            126 kr 
Amaretto                      84 kr                                          126 kr 
Strega                          84 kr                                         126 kr 
Kahlua                         84 kr                           126 kr 
Xante                             84 kr                          126 kr 
Cointreau                       84 kr                                            126 kr
Fernet branca                 92 kr                                              138 kr 
Baileys                           84 kr                                        126 kr


