Ljus lager

Bistro Lager 59:Moretti 63:Heineken 62:Sol 62:Miller 62:Krusovice 63:Mariestads 0,5 l 74:-

Ipa/Ale

Sleepy Bulldog Pale Ale 62:Wisby Stout 64:Southern Bulldog IPA 65:Hazy Bulldog APA 65:Double Bulldog DIPA 78:Firestone Easy Jack 79:Wisby Weisse 0,5 l 80:-

Rött vin

Antica Osteria Vino Rosso, Italien
Montepulcano 80% & Sangiovese 20%

Medelstor smak av mörka bär som körsbär, björnbär,
svarta vinbär, örter och försiktig ton av mandel.

69:-/gl 259:-/fl
La Méridionale Rouge, Frankrike
Merlot 55% & Syrah 45%

Medelfyllig och fruktig med toner av hallon, blåbär, jordgubbar och
surkörsbär. Tanninerna är mjuka och avslutet fruktigt och fräscht.

74:-/gl 289:-fl
Rèmole Rosso, Italien

Sangiovese & Cabernet Sauvignon
Medelfyllig, lätt kryddig och fruktig smak med varma mogna
körsbär. Fin ton av körsbärskärnor, mjuk tanninstruktur i
avslutningen.

78:-/gl 349:-fl

Briska Päron 60:Briska Fläder 60:Briska Jordgubb & Rabarber 60:Strongbow Apple (torrcider) 64:-

Vitt vin

Antica Osteria Vino Bianco, Italien
Trebbiano 70% & Verdicchio 30%

Medelstor fruktig smak av gula frukter som persika
och nektariner med fin balanserad örtighet.

69:-/gl 259:-/fl
La Méridionale Blanc, Frankrike

Chardonnay 55% & Sauvignon Blanc 45%

Alkoholfritt

Mariestad Öl 45:A Ship Full of IPA 47:Briska Päron Cider 45:Briska Hallon & Svarta Vinbär Cider 45:Alkoholfri Rött & Vitt vin 45:Alkoholfri Drink 65:Välj mellan veckans söta eller syrliga drink

La Méridionale Rosé, Sydafrika
Torr, fruktig och fräsch med toner av hallon, rödavinbär, smultron,
mandarin och blodapelsin. Bra mineralitet med en hint av örter
som ger vinet ett fräscht avslut.

Det sägs att det aldrig finns ett dåligt tillfälle
för en fantastisk mojito, och vi håller med.
Vi blandar våra mojito’s med Bacardi Carta Blanca.
Välj mellan Klassisk, Jordgubb, Passion eller Hallon.

Grenache 55% & Cinsault 45%

74:-gl 289:-fl
Barefoot White Zinfandel, USA
Zinfandel 100%

Frisk och härlig smak av mosade jordgubbar, hallon,
solmogna päron och saftig ananas. Ett mycket fruktigt
vin med viss sötma och krispigt avslut.

72:-/gl 285:-/fl

Mousserande
Parxet Cava
76:-/gl 349:-/fl

Piper-Heidsieck
695:-/fl

Norrlands Guld 40 cl 60:-

Torr, fruktig och frisk med toner av ananas, citrusfrukt, grapefrukt,
persika och melon. Bra mineralitet som ger ett fräscht avslut.

74:-/gl 289:-/fl
Rèmole Bianco, Italien
Vermentino & Trebbiano

Torr, frisk med citrustoner och gula päron.
Personligt vin med aromatiska inslag och honungstoner.
Härlig frisk avslutning med liten blommighet och citrusfrukt.

78:-/gl 349:-/fl

Cocktails

Samtliga cocktails serveras i one size, 5 cl

Champagne

Fat

Cider

Rosévin

Philipponnat Champagne
895:-/fl

Sharing is Caring

Detta är det perfekta alternativet för
er som är 3-4st i sällskapet som vill dela
på en kanna vid bordet.

Cava Sangria 395:-

Cava tillsammans med färska bär, citrusfrukter och Bols likör
ger dig den bästa möjliga sangrian!
Vi använder oss av Parxet Cava i vår sangria.

Mojito 512:-

Vad är bättre än en mojito? En JÄTTESTOR mojito!
Välj mellan Klassisk, Jordgubb, Passion eller Hallon.

Bubbelgum 512:-

En av Mocca Delis signaturdrinkar är tillbaka i storformat. Vår
söta vattenmelonsdrink som får det att vattnas i munnen.

Granny Green 512:-

Äpple, äpple & äpple är vad den här fräscha syrliga drink-kannan
innehåller. Perfekt för er som föredrar syrliga, fruktiga drinkar.

Mojito 128:-

Frozen Daquiri 128:-

Denna drink behöver knappt en presentation. Den ultimata
törstsläckaren när solen och värmen är här.
Vi använder oss utav Bacardi Carta Blanca som spritbas.
Välj mellan Jordgubb, Hallon eller Mango.

Mocca Cocktail 128:-

Storfavoriten är tillbaka även denna säsong.
En fräsch syrlig cocktail, med smak av vattenmelon och
passionsfrukt. Vi använder oss utav Bacardi Carta Blanca
& Bols likörer som spritbas.

Fiero Tonic 128:-

En läskande fräsch drink med toner av blodapelsin och citrus.
Basen i denna drink är Martini Fiero.

Flädermartini 128:-

Fläder på sommaren är ett måste för de flesta.
Om så är fallet, kommer den här syrliga härligheten säkerligen
bli din nya favorit. Denna cocktail är baserad på
Bacardi Carta Blanca & Bols fläderlikör.

Raspberry Sour 128:-

Drinken för dig som tycker om sura, fruktiga drinkar. Här
står såklart hallon, men även citron, i centrum. Bombay Gin
tillsammans med Bols Hallon gör denna cocktail komplett.

Moscow Mule 128:-

Denna klassiker har blivit en storsäljare runt om i världen, med all
rätt.
Ingefära är huvudsmaken i drinken, tillsammans med lime.
Vi blandar den med Bols Vodka & likör.
Lägg till 20:- för att uppgradera din vodka till Grey Goose.

Coco Espresso Martini 128:-

Vi har valt att sätta en lite sötare, chokladprägel på denna
populära klassiker. Detta är den ultimata drinken för dig som vill
avnjuta en kall kaffedrink. Vi använder Bols Vodka & likör som
spritbas.
Lägg till 20:- för att uppgradera din vodka till Grey Goose.

Vi blandar gärna drinkar efter era önskemål

Fråga oss så fixar vi!

Meny
– drycker –

