- VIN LI STA -

- MOUSSERANDE 		

- R ÖT T -

Le Dolci Colline Prosecco Brut 
70 / 279 kr
Friskt och fräscht med fruktighet från citrus och gröna
äpplen. Delikat, livlig och pigg syra.

Allegrini Valpolicella Superiore Veneto 
85 / 315 kr
Fruktig, kryddig doft med inslag av mörka bär, örter och
fat. Intensivt fruktig och rik smak.

Tommasi Filodora Prosecco 
95 / 389 kr
Klar, fruktig och aningen kryddig doft. Torr smak med
inslag av citrus, mineraler och mandel.

Tomassi Valpolicella 
95 / 389 kr
Ungt fruktigt vin med doft av körsbär, hallon och andra
röda bär. Medelfyllig och elegant smak.

Rotari Cuvée 28 Brut Trentino 
95 / 389 kr
Torrt och fylligt mousserande med frisk syra och
karaktär av citrus och mineraler.

Collezione Oro Chanti Riserva Toscana
75 / 289 kr
Stor utvecklad doft med inslag av körsbär, lakrits, läder
och ekfat. Elegant smak.

Rotari Brut Rosé 
95 / 389 kr
Stor fruktighet med inslag av smultron, citrus och
nybakad brioche. Torr, härlig och frisk.

Ca’ di Pian Barbera Asti Piemonte
145 / 559 kr
Torr med frisk syra och balanserade tanniner. Smak av
röda bär, körsbär och kaffe.

Contratto Millesimato Extra Brut Piemonte 155 / 659 kr
Torrt och härligt mousserande. Frisk fruktsyra i samspel
med röda vinteräpplen, rostat bröd och citrusfrukter.

Tommasi Crearo Veneto
125 / 569 kr
Djup mörkröd färg. Intensiv och komplex doft. Inslag av
mogna bär, torkad frukt, choklad och vanilj.

- ROSÉ Il Rosé di Casanova Toscana 
95 / 389 kr
Mängder av vildhallon och granatäpple. Frukten är
uppbackad av frisk syra med blommigt avslut.
Tomassi Surani Helios 
80 / 345 kr
Torrt, friskt och fruktigt med läskande smak av röda
sommarbär som hallon, smultron och jordgubbar.

- VIT T Giulietta, Tommasi, Venetien 
70 / 278 kr
Fräscht och fruktigt med smak av persika, citrus och
inslag av vita blommor.
Campo Fiorito, Chardonnay 
75 / 289 kr
Frisk och balanserad med toner av mogen persika och
inslag av mineraler.
Camillona Sauvignon Blanc 
75 / 289 kr
Fruktig doft med toner av citrus, fläder, örter och krispig
grapefrukt i balans med pigg syrlighet.
Tommasi Le Rosse Pinot Grigio
95 / 389 kr
Torr, druvtypisk och frisk smak av persika, äpple, citrus
och vita blommor.
Vellodoro Pecorino Terre di Chieti
95 / 389 kr
Torrt medelfylligt med tydlig frisk syra. Rikt fruktig med
lång och frisk eftersmak.
Plenio Verdicchio Classico Riserva 
115 / 510 kr
Stor och frisk doft. Fyllig smak med inslag av tropisk
frukt, örter, mentol och svag ekfatskaraktär.

Poggio al Tufo Alicante Toscana
115 / 510 kr
Klar mörkröd färg. Intensiv, kryddig och fruktig doft.
Robust smak av mörka bär, choklad och fat.
Bussola TB Valpolicella Superiore Veneto  175 / 769 kr
Medelfyllig med frisk syra och smaker av röda körsbär,
russin, kryddor och nougat.
Roccola Grassi Valpolicella Superiore 
255 / 1299 kr
Spännande superiore gjord med delvis torkade druvor.
Mörka bär, choklad och koncentrerad fruktighet.
Zymé 60-20-20 Veneto 
295 / 1399 kr
Ett möte mellan Amarone och Bordeaux. Stark, mjuk, rund
och varm. Kryddig smak från vinbär, blåbär och örter.
Grattamacco Rosso Bolgehri Toscana 
375 / 1499 kr
En Super Tuscany. Mycket elegant. Mörka bär och
tobaksaromer, silkeslena tanniner. Sofistikerat.
Tommasi Ca’ Florian Amarone Riserva 
385 / 1599 kr
Elegant doft av mörka frukter och bär, plommon,
körsbär, choklad samt balsamico. Lång eftersmak.

- D E S S E R T VI N Tommasi Recioto Veneto 
199 / 799 kr
Sött och mycket fylligt med karaktär av druva/russin.
Utmärkt till ost och dessert.
Le Guaite di Noemi Ricioto Veneto 
235 / 899 kr
Sött och mycket fylligt med karaktär av druva/russin.
Utmärkt till ost och dessert.
Ben Ryé Passito Panteller Sicilien
199 / 799 kr
Vinet görs av torkade druvor och har en apelsindoftande, söt, blommig och sammetslen smak.

