
Välkommen till Hamburger Börs. 
 

Vi önskar dig en trevlig kväll!
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HISTORIA
1654 Henrik Hamburg från den tyska staden med samma namn öppnar 
Källaren Hamburg. Han hade kommit till Stockholm och blev borgare det 
här året. Ovanför ingången till källaren hängde han upp rådhusskylten 

från Hamburg.
Enligt seden färdades de dödsdömda i Stockholmsområdet till Källaren 

Hamburg för att inta den sista supen för att sedan fortsätta till Skanskvarn 
utanför Stockholm, där offren drog sin sista suck och avrättades.

1811 Den 10 oktober tog vinskänken Rudolf Strandberg över ägande-
rätten av fastigheten som den tidigare källaren låg i men han valde att 
bygga en ny källare i samma hus som han döpte till Hamburger Börs 

(mellan 1755- 1811 hette krogen Neckens Källare, Hamburger Källare 
och Stockholms Börs).

Att det här blir det juridiskt sett, riktiga året för Hamburger Börs födelse 
på Jakobsgatan 6, det är en slutsats som författaren Bengt Järbe kom fram 

till i en av sina böcker ”Krogarnas Stockholm”.

1956 Den 19 oktober inleddes kabareépoken och Hamburger Börs var 
fylld till bristningsgränsen och folk kastade hattarna i taket.

En kvinna vid namn Lulu Ziegler blir artistansvarig för den nya kabarén 
på Hamburger Börs som blev en succé. Allt detta hade inte varit möjligt 

om inte Lulu hade haft sina unga poeter Olle Adolphson, Bebbe Wolgers, 
Lars Forsell och Claes Thelander till hjälp att leverera texterna.

Före 1956 hade Hamburger Börs bara varit en etablerad Stockholmskrog 
utan några artistuppträdanden men snart blev man en av huvudscenerna 

för svenska och utländska artister.

1970-talet Den 21 december 1970 hölls en sista minnesföreställning på 
Hamburger Börs. Politikerna i Stockholms stad hade beslutat att

fastigheten Jacob Större skulle rivas. Det var en sorglig afton, ingen visste 
om Hamburger Börs någonsin skulle komma tillbaka. På scenen denna 

kväll stod Cornelis Vreeswijk tillsammans med Ernst-Hugo Järegård
och Östen Warnerbring.

Lill-Babs var gäst i showen denna kväll och har berättat hur vissa av  
gästerna fick ta med sig en del av inredningen hem som minne med en 

etikett ditsatt ”Ärligt stulen från Hamburger Börs”.
Den 4 december 1975 återinvigdes Hamburger Börs med Lena Horne 
på scen. Delar av den gamla inredningen monterades upp igen, bland 

annat Oscarianska matsalen och en del av inredningen från Oscar Bergs 
hovkonditori som tidigare låg precis runt hörnet på Regeringsgatan 14.

Dessa inventarier är numera inlånade från Stadsmuseet.
På 70-talet uppträder internationella artister som Sammy Davis Jr, Jerry 
Lewis, Johnny Cash m.fl. Även Anita Lindblom gjorde en kritikerrosad 

show. Sveriges Television drog igång ”Måndagsbörsen” som blev en stor 
succé redan från start och sändes mellan 1979-1984 med artister som
Elvis Costello, Phil Collins, Whitesnake, Carola, Magnus Uggla, U2,  

Grace Jones och många fler.

1980-talet Den 1 juli 1981 byter Hamburger Börs ägarkonstellation och 
man byter namn till Börsen. Anledningen var att internationella gästartister 

inte vågade skriva på ett kontrakt som det stod ”Hamburger” på.
Nu avlöser showerna varandra. Här stod bl.a Arja Saijonmaa, After 

Dark, Eva Rydberg & Eva Roos, Paul Anka, Peter Cetera, Shirley Basssey 
och Jennifer Holliday på scen. 1989 sattes ”The Ultimate Event” upp med 

Frank Sinatra, Sammy Davis Jr och Liza Minnelli. Stockholm blev den 
enda platsen i världen där trion inte spelade på stora arenor utan på en 
restaurang, men så kostade entrébiljetten med middag också 10.000kr.

Det ska tilläggas att biljetterna tog slut på 1 dag.

1990-talet 1996 tas namnet Hamburger Börs tillbaka och krogen byggs 
om och fräschas till, heltäckningsmattor revs ut och byttes mot stengolv.

Jerry Jannehag från Gotland gör dekorationsmålningar.
Jerry Williams gör braksuccé, Lena Philipsson gör showdebut och slår 

både publik och recensenter med häpnad. Andra artister var bland annat 
Peter Jöback, Lill-Babs, Pernilla Wahlgren, Tina Turner, Tommy Körberg 

och Magnus Uggla.

2000-talet 2009 byggs Hamburger Börs huvudentré om till dagens  
utseende. Det största krogshowfenomenet på Hamburger Börs är ”Roligt 
Elakt Aktuellt” – eller i förkortad form ”REA”. Det nya konceptet var en 

humorföreställning, en modern revy under ständig förändring.  
Föreställningen spelades tilloch från under drygt 10 år. Andra artister 

var Lena Philipsson, Cirkus Cirkör, Magnus Uggla, Christer Sjögren, Joe 
Labero, Nanne Grönwall, Robert Wells m.fl.

2010-talet 1 juli 2010 köps Hamburger Börs av Wallmans som idag 
ingår i Moment Group. Detta decennium har hittills bl. a Orup,  

Peter Jöback, Jill Johnson, Alcazar, Niklas Strömstedt och  
Danny Saucedo stått på vår scen.
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DRYCKENLÅT INTE TA SLUT

Rom
pr i s  p e r  c l

Diplomatico Reserva .............................................33 kr 
Havana Club Añejo 3 Años ...................................24 kr
Havana Club Añejo Especial .................................24 kr
Havana Club Añejo 7 Años ...................................28 kr
Havana Club Pacto Navio .....................................34 kr
Plantation Grand Reserve ......................................26 kr
Plantation Trinidad ...............................................30 kr
Plantation Pineapple .............................................31 kr
Plantation XO 20th Anniversary .............................39 kr  
Club Seleccion de Maestros ..................................32 kr
Zacapa 23 Años .................................................45 kr

 

Tequ i l a
p r i s  p e r  c l

Nuestra Soledad Mezcal ......................................26 kr
Olmeca Tequila Blanco .........................................24 kr  
Olmeca Tequila Gold  ..........................................29 kr
Patrón Añejo .......................................................39 kr

Vodka & Gin
p r i s  p e r  c l

Absolut Vodka .....................................................24 kr
Absolut Elyx ........................................................35 kr
Beefeater Gin ......................................................24 kr
Beefeater 24 .......................................................26 kr
Bombay Sapphire ................................................26 kr
Hendricks Gin .....................................................28 kr
Hernö Gin ..........................................................28 kr  
Malfy Gin Rosa ...................................................26 kr
Monkey 47 .........................................................35 kr  
Tanqueray Flor de Sevilla ......................................28 kr

Likör
p r i s  p e r  c l

Amaretto ............................................................24 kr
Baileys ...............................................................24 kr
Bénédictine DOM ................................................27 kr
Cointreau ...........................................................26 kr
Drambuie ...........................................................26 kr
Frangelico ..........................................................24 kr
Galliano .............................................................24 kr
Grand Marniere ..................................................29 kr
Licor 43 .............................................................24 kr
Limoncello ..........................................................24 kr
Minttu ................................................................24 kr
Sambuca ............................................................24 kr
Xanté .................................................................25 kr
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STJÄRNKLART
Hamburger Börs upp portarna till årets stjärnklara  

och självklara Julshow - STJÄRNKLART!

Den nygamla traditionen där HAMBURGER BÖRS presenterar 
en julshow tillsammans med några av Sveriges mest merite-
rade artister återupptas och detta år blir det sannerligen en 

STJÄRNKLAR julfest! 

Genom åren har arenan Hamburger Börs haft en i högsta 
grad fantastisk historia av världsartister och Sveriges mest  
meriterade artister, Tina Turner, Diana Ross, Frank Sinatra, 

U2, Depeche Mode, Sammy Davies, Liza Minelli, Jerry  
Williams, Lena Philipsson, Orup, Danny Saucedo, Ola Salo 
är bara några få av en fantastisk anrik historia. Hamburger 

Börs är och har alltid varit världsklass underhållning i  
kombination med och/eller mat och dryck. Det som alltid 
är det bestående minnet förutom kvalitet i underhållning är 
arenans intimitet, dvs att man alltid kommer så oerhört nära 
artisten och per automatik får en fascinerande upplevelse av 

konstnärskap och artisteri från bästa möjliga plats.

Hamburger Börs i julskrud – En helkväll med livemusik och 
underhållning med några av Sveriges i särklass bästa röster, 
därtill ger vi er en specialkomponerad och julinspirerad meny 
och ett dignande dessertbord som alltid är traditionen given 

på denna arena.

I år presenterar vi STJÄNRKLART en showtradition några  
av landets bästa artister som är välbekant i Sverige, Showen 

kommer ni att få uppleva musikaliska möten, humor,  
fantastiska jultolkningar och egna hits när fem av Sveriges 
största artister intar scenen tillsammans med några av våra 

främsta musiker.

Vi ger er:
Sarah Dawn Finer - En av Sveriges mäktigaste röster  

som dessutom är en av landets bästa programledare och  
podcastare med sin musikalitet som hedersmärke - alltid med 

värme, humor och trygghet. Dessutom med några utav  
Sveriges mest älskade julskivor och vinterturnéer i sin repertoar.

Plura - Matconnoisseuren/ livsbejakaren och en av Sveriges 
mest folkkära artister med otaliga hits under sina vingar.

John Lundvik - Melodifestivalvinnaren och Let’s Dance- 
vinnaren med en utav Sveriges i särklass bästa sångröster  

- lämnar inte ett öga torrt och är rapp som få.

Tusse - Idol- och Melodifestivalvinnaren som sin  
fantastiska röst och sitt artisteri sprider glädje och bjuder  

på underhållning och hjärta i allt han företar sig.

Linda Pritchard - En sångerska i världsklass och tillika en  
oerhört bra dansare. Vänta bara tills ni hör hennes röst sjunga 

in julen tillsammans med vårt magiska band bestående av:

Kapellmästare Per Björling, bas - Mårgan Höglund, trummor 
- Johan Röhr, keyboad/sång - Kristian Kraftling, keyboard/

sång - Conrad Boqvist, gitarr/sång

 Nu hoppas vi att du och ditt sällskap får bästa  
möjliga upplevelse och förhoppningsvis en underbar

Och alldeles förtrollande afton.

Vi säger GOD JUL - årets STJÄRNKLARA julshow  
är här önskar

 

Mikael Gordon - Solfors & Patrik Krall  
Producenter för Stjärnklart på Hamburger Börs.
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DRYCKENLÅT INTE TA SLUT

Champagnedr inkar
152 kr

Grand Royal 
Grand marnier, Mumm, apelsin zest

Cipriani Bellini  
Mumm, Cipriani Mediterranean white peach juice

Cockta i l s  5  c l
149 kr

Cinnamon Punch 
Jim Beam, Fireball, Citronjuice, kanelsockerlag

Negroni Bianco  
Italicus Rosolio Di Bergamotto, Beefeater gin,  

Noilly Prat, Olives

Cucumber Fizz 
Beefeater gin, Cucumber lemonade, citron, soda

Smokey Pear 
Mescal, Xante, citronjuice, sockerlag, sprite

Geisha 2 
Absolut Citron, Liquer 43, Passions juice,  

lime, sprite

Pretty in pink 
Malfy Gin Rosa, Italicus Rosolio Di Bergamotto,  

Pink Grapefruit soda 

Antibiotics 
Jameson, Ginger lemonade, Honung, soda 

After  Dinner  dr inks  5  c l
149 kr

Dirty Banana 
Havana Club 3, Kahlua, Giffard Banane du Bresil,  

laktosfri grädde, Banan, Choklad 

Chocolate mint Martini 
Absolut vodka, Mintuu Choco, chokladbit 

Alko lho l f r i a  dr inkar
65 kr  

Virgin Cipriani Bellini 
Jacob’s Creek UnVined sparkling, Cipriani  

Mediterranean white peach juice 

Sparkling Cucumber Lemonade  
Cucumber lemonade, citron, soda, gurka

Virgin Mary  
Tomat juice, kryddor

Pure Antibiotics 
Ginger lemonade, honung, citron, soda
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DRYCKENLÅT INTE TA SLUT

Whisky
p r i s  p e r  c l

Blended 
Balantine’s, Scotland ............................................24 kr
Canadian Club, Canada .......................................24 kr
Chivas Regal, Scotland .........................................28 kr
Jameson, Ireland ..................................................24 kr
Jameson Black Barrel, Ireland ................................25 kr
The Famous Grouse, Scotland ................................24 kr
The Naked Grouse, Scotland .................................26 kr

Bourbon
Jim Beam, Kentucky ..............................................24 kr
Maker’s Mark, Kentucky ........................................30 kr

Single Malt
Cragganmore 12 y, Speyside ................................31 kr
Dalwhinnie 15 y, Higland .....................................33 kr
Glenkinchie 12 y, Lowland ....................................36 kr
Lagavulin 16 y, Islay ............................................38 kr 
Oban 14 y, Highland ...........................................37 kr
Talisker 10 y, Highland .........................................34 kr
The Glenlivet 12 y, Speyside .................................27 kr
The Glenlivet Nàdurra, Speyside ............................28 kr
The MacAllan Rare Cask, Highland ......................105 kr

Calvados  & Cognac
p r i s  p e r  c l

Busnel VSOP .......................................................24 kr 
Delamaine Pale & Dry XO .....................................81 kr  
Grönstedts Monopol .............................................28 kr
Hennesy Fine ......................................................39 kr
Hennesy XO ........................................................81 kr
Martell VS ..........................................................24 kr
Martell VSOP ......................................................38 kr
Martell Cordon Bleu .............................................71 kr
Tesseron lot 53 ..................................................110 kr
Tesseron lot 76 ....................................................72 kr
Tesseron lot 90 ....................................................59 kr
Wista Härads Apel VSOP .....................................35 kr

Grappa
p r i s  p e r  c l

Amarosa di Settembre ..........................................39 kr  
Grappa di Amarone Rossa ....................................37 kr 
Grappa Sarpa di Poli ...........................................28 kr

Punsch
p r i s  p e r  c l

Carlshamns Flaggpunsch .......................................20 kr
Von Dubens Punsch ..............................................24 kr
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DRYCKENLÅT INTE TA SLUT

Öl /  C ider

Höganäs Four Stroke IPA 6,2% 33 cl Glutenfri ...........88 kr
Heineken 5% 33 cl ..............................................76 kr
Mariestads Continental 4,2% 33 cl EKO ..................72 kr
Mariestads Export 5,3% 50 cl ...............................88 kr
Melleruds fatöl 4,8% 40 cl EKO ..............................78 kr
Newcastle Brown Ale 4,7% 33 cl ...........................84 kr
Paulaner Hefe Weissbier 5,5% 50 cl .......................88 kr
Sleepy Bulldog Pale Ale 4,8% 33 cl........................78 kr

Briska Päroncider 4,5% 33 cl  ...............................74 kr
Vistakulles Halvtorra Äppelcider 5,5% 33 cl  ...........74 kr 

Läsk /  Alkoho l f r i t t

Alkoholfri öl Mariestads 0,5% 33 cl .......................48 kr
Alkoholfri öl A Ship Full Of IPA 0,0% 33 cl ..............48 kr
Alkoholfri Briska fläder 0,5% 33 cl .........................48 kr
Vistakulles Ofiltrerad Äppelmust 33 cl .....................48 kr
Milkshake (laktosfri), fråga efter dagens smaker .........65 kr
Cola / Cola Zero / Fanta / Sprite .........................38 kr
Juice ..................................................................38 kr
Thoreau Vatten 75 cl Stilla/Kolsyrat ........................45 kr
Kaffe / Te ...........................................................39 kr

Desser tv in

Moscato d’Asti DOC (5 cl/38 cl)  ............ 75 kr / 460 kr
Ursprung: Italien, Mauro Sebaste
Druvor: Moscato Bianco
Medelstor, fruktig smak av honung, melon, vita blommor och citron.  
Bra balans mellan sötma, syra och den lätt pärlande moussen.

Muscat de Rivesaltes EKO (5 cl/38 cl)   ..... 75 kr / 460 kr
Ursprung: Frankrike, Maison Cazes
Druvor: Muscat d’Alexandrie & Muscat à Patites Grains
Smakrik och söt med friska smaker av citrus, aprikos och syltade apelsinskal, 
följt av en sval avslutning med inslag av mynta.

Starkv in

Lustau paolo Cortado  ....................................18 kr / cl
Ursprung: Spanien, Lustau
Nyanserad smak med inslag av torkade fikon, farinsocker, sultanarussin,  
pomerans, mörk choklad och valnötter.

Sandeman Old invalid Port   ...........................19 kr / cl
Ursprung: Portugal, Sandeman
Smaken är rik, rund och balanserad med tydlig smak av färska plommon  
och röda bär. Ett generöst vin med bra struktur.

Martini Rosso  ...............................................20 kr / cl

Martini Bianco   ............................................20 kr / cl

Fonseca 10 y Tawny Port   ..............................22 kr / cl
Ursprung: Portugal, Fonseca Porto
Rund, mjuk med silkeslena tanniner, tydlig sötma, inslag av mogen frukt,  
plommon, russin, rostade nötter och rostade fat.

Campari   .....................................................24 kr / cl
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MATENLÅT INTE TYSTA MUN

 
 
 
 

Förrä t t

 Börsens 3 serveringar 

Två sorters sill, varmrökt lax, rökt oxbringa,  
skivat sidfläsk med smak av kummin

 

Varmrät te r

Välj en av dessa varmrätter. 

Bakat hjortinnanlår - serveras med rostad  
morotskräm, syltade kantareller, schalottenlökssky  

och potatisgratäng smaksatt med kryddpeppar  
och nejlika.

Bakad spetskål - serveras med morotskräm,  
smörad kålbuljong, friterad kålblomma,  

syltade trattkantareller och potatisgratäng smaksatt  
med kryddpeppar och nejlika.

 

Desser t

I år serverar vi en mindre dessertbuffé  
där du hittar: 

Blandat julgodis - knäck, bräck, nougat och kolor

Urval av Bakverk - brownies, mjuk pepparkaka, 
rocky road och julens småkakor,  

mousse och pannacotta

På ostbordet - tre sorters ostar som serveras  
med kex och fikonmarmelad. 

Vid osäkerhe t  gä l l ande  a l l e rgena  ämnen ,
vän l igen f råga  d in  serv i tör
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DRYCKENLÅT INTE TA SLUT

Rött  v in

Art de France Rouge .............................. 98 kr / 395 kr
Ursprung: Frankrike, JeanJean
Druvor: Merlot & Syrah
Medelfylligt, fruktigt vin med smak av mörka och röda bär, lite lakrits och örter.  
Behagliga tanniner i det mineraliga avslutet.

Jacobs Creek Shiraz Lighter Alcohol 9,5% ....105 kr / 425 kr
Ursprung: Australien/South Eastern Australia, Jacob’s Creek Wines
Druvor: Shiraz
Ett lättillgängligt vin med färska, mörka bär- och fruktsmaker som tillsammans ger en 
härligt mjuk och sammetslen konsistens. Frukten förstärks av lägre alkoholhalt. 

Montecampo Sangiovese Puglia IGT .............110 kr / 440 kr
Ursprung: Italien/Apulien IGT, Montecampo
Druvor: Sangiovese
Mjukt vin med fin balans och struktur, viss strävhet samt syrliga mörka körsbär, pinje, 
salvia, rosmarin, mörk choklad och cederträ. 

Rabisco Reserva ...................................120 kr / 480 kr
Ursprung: Portygal, Quinta S. João Batista
Druvor: Cabernet Sauvignon & Tourtiga Nacional
Frisk med en bra syra som integrerar fint med mjuka, seriösa tanniner. Smak av plommon, 
mogna skogshallon, vanilj och en mycket angenäm kryddighet som dröjer sig kvar länge.

Artesis Côte du Rhone Rouge ..................135 kr / 540 kr
Ursprung: Frankrike, Orier
Druvor: Grenache, Syrah & Mourvèdre
Fyllig och tilltalande med saftiga toner av katrinplommon, körsbär, björnbär och torkade örter. 
Sval silkig fräschör och balanserad tanninstruktur. Läcker avslutning med kryddig, röd frukt.

Bourgogne Pinot Noir Cuveé Edme ..........200 kr / 800 kr
Ursprung: Frankrike, Bourgogne, Maison Champy
Druvor: Corvina, Rondinella & Cabernet Sauvignon
Medelfyllig, saftig och frisk, med härligt generösa toner av mogen Pinot Noir, körs-
bär, björnbär och jordgubbar, finstämda ek toner. Förstklassig, rik fruktighet, fina, 
välintegrerade tanniner, stor längd och livfull friskhet. 

Secret de Lunès Pinot Noir EKO ............................475 kr
Ursprung: Frankrike, JeanJean
Druvor: Pinot Noir
Medelfylligt, mjukt och fruktigt vin med toner av körsbär, hallon och jordgubbar.  
En antydan till lakrits, fin mineralstruktur och avrundande tanniner.

Bridlewood Pinot Noir ........................................555 kr
Ursprung: USA, Bridlewood Estate Winery
Druvor: Pinot Noir & Zinfandel
Medelfyllig, frisk och varm fruktighet samt en liten kryddighet.  

Château L’Ermitage ............................................645 kr
Ursprung: Frankrike, Vignobles Thomas
Druvor: Merlot, Cabernet Sauvignon & Petit Verdot 
Smak av plommon och mörk frukt samt inslag av fat, kaffe och ceder. 

Masseria Altemura Sasseo Primitivo ......................645 kr
Ursprung: Italien/Puglia, Salento IGT, Masseria Altemura
Druvor: Primitivo 100% 
Saftig mörk bärighet, syrliga moreller, blåbär, torkade örter, mörk choklad, balsamico, 
kardemumma, kryddnejlika och körsbärskärna. Mjuk strävhet, fin koncentration samt 
ren, snygg eftersmak.

Dominio de Campo Viejo ....................................695 kr
Ursprung: Spanien, Campo Viejo
Druvor: Tempranillo, Granacha & Mazuelo 
Smakrik och frisk med bra struktur och inslag av vinbär, ek och kryddor. Lång eftersmak.  

Ballarin Langhe Nebbiolo ...................................745 kr
Ursprung: Italien, Azienda Agricola Cascina Ballarin
Druvor: Nebbiolo
Friskt och örtigt vin med mycket frukt. Inslag av plommon, körsbär, örter,  
rosor och tobak. Lång eftersmak av smörkola.  

Vino Nobile di Montepulciano .............................755 kr
Ursprung: Italien, Poliziano
Druvor: Sangiovese, Merlot, Canaiolo & Malvasia Nera
Smakrikt, elegant och generös med bra fräschör och inslag av mörka körsbär,  
läder, kakao, örtkryddor och välintegrerade fattoner.

Alkoho l f r i t t  rö t t  v in

Jacob’s Creek UnVined Shiraz, 0,5% ........ 65 kr / 260 kr
Ursprung: Australien, Jacob’s Creek 
Druvor: Shiraz
Doft och smak av plommon, björnbär och kryddiga toner.
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DRYCKENLÅT INTE TA SLUT

Dryckespake t

Dryckespaket Guld .................................815 kr
1gl Mumm Cordon Rouge     
Snaps 5cl  
1 gl Bourgogne Chardonnay Cuveé Edme
1 gl Bourgogne Pinot Noir Cuveé Edme    
Kaffe
Avec     
Thoreau vatten                                

Dryckespaket Premium ............................584 kr 
1 gl Prosecco Treviso

1 gl Rudesheimer Reisling

1 gl Rabisco Reserva

Kaffe

Thoreau vatten

                           

Dryckespaket Silver ................................235 kr
1 gl Art de France Blanc

1 gl Art de France Rouge

Kaffe

                             

Dryckespaket Alkoholfritt .........................234 kr
1 gl Jacobs Creek Unvined Sparkling

1 gl Jacobs Creek Unvined Reisling

1 gl Jacobs Creek Unvined Shiraz

Kaffe

Tillval
Glögg ............................................................................ 65 kr
Alkoholfri Glögg ............................................................. 45 kr
Snaps 5 cl .................................................................... 120 kr

In för  showen
Missa inte vårt urval av cocktails och snacks
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DRYCKENLÅT INTE TA SLUT

Vit t  v in

Art de France Blanc ............................... 98 kr / 395 kr
Ursprung: Frankrike, JeanJean
Druvor: Chardonnay & Sauvignon Blanc
Torr, fruktig och frisk med toner av ananas, citrusfrukt, grapefrukt, persika  
och melon. Bra mineralitet som ger ett fräscht avslut.

Le Courier Chenin Blanc ........................110 kr / 440 kr
Ursprung: Sydafrika, Old Road Win Company
Druvor: Chenin Blanc 
Mjukt fruktig med inslag av persika, citrus, vanilj och mineral med frisk syra.  

Château l’Ermite d’Auzan Blanc EKO, Vegan ... 125 kr / 500 kr
Ursprung: Frankrike , Château l’Ermite d’Auzan
Druvor: Roussanne 60%, Viognier 20%, Grenache Blanc 20%
Torr, medelstor, med fräsch, tilltalande frisk syra och aromer av stenfrukt, kaprifol, vita 
persikor, meloner, aprikos, päron, papaya och melon. 

Rüdesheimer Riesling Trocken .................155 kr / 620 kr
Ursprung: Tyskland, Leitz
Druvor: Riesling
Torr, frisk, fruktig och nyanserad med inslag av citrus, gul stenfrukt, mineral och örter. 

Schmelz Gelber Muskateller ...................155 kr / 625 kr
Ursprung: Österrike, Weingut Schmelz
Druvor: Gelber Muskateller
Ett mycket friskt, fruktigt och aromatiskt vin med inslag av fläder, citrus, örter och gul 
stenfrukt. En lång härlig frisk eftersmak, där fläder och citrus dominerar.

Pouilly-Fuissé Tête du Cuvée ....................199 kr / 800 kr
Ursprung: Frankrike, Château-Fuissé
Druvor: Chardonnay
Torr, nyanserad med fin fräschör, inslag av smör, citrus, gula plommon,  
örter och mineral. Lång och nyanserad eftersmak.

Bourgogne Chardonnay Cuveé Edme .......200 kr / 800 kr
Ursprung: Frankrike, Bourgogne, Maison Champy
Druvor: Chardonnay
Frisk,med fint avrundad smak. Inslag av citrusolja, äpplen, päron, pomelo och rostad brio-
che. Diskreta toner av ek och torkade blommor. Bra fyllighet och struktur, lång eftersmak. 

Stoneleigh Sauvignon Blanc ................................515 kr
Ursprung: Nya Zeeland, Stoneleigh
Druvor: Sauvignon Blanc
Torrt, ungdomligt, mycket friskt, aromatiskt vin med inslag av passionsfrukt,  
krusbär, svartvinbärsblad, nässlor och lime.

Soellner Grüner Veltliner EKO ...............................555 kr
Ursprung: Österrike, Weingut Soellner
Druvor: Grüner Veltliner
Torrt aromatiskt vin med rik och harmonisk fruktton av citronzest, päron, grapefrukt 
och vitpeppar. Underbar balans mellan frukt och syra med en lång eftersmak.  

Chateau Trignon Viognier ...................................585 kr
Ursprung: Frankrike/Rhône, Famille Quiot
Druvor: Viognier 100%
Relativt kraftigt vin med bra balanserad syra och struktur som doftar av aprikos,  
persika och tropisk frukt, oekat.

Classic Merus Pinot Grigio ..................................575 kr
Ursprung: Italien, Tiefenbrunner
Druvor: Pinot Grigio
Medelfylligt, torrt smakrikt vin med toner av gul frukt såsom päron  
och plommon och ett fint avslut med eleganta mineraltoner.

Sancerre Blanc ..................................................675 kr
Ursprung: Frankrike, Domaine La Croix St-Laurent
Druvor: Sauvignon Blanc
Högklassiskt, intensiv, torr och fruktig med inslag av svartvinbärsblad, päron och 
gröna äpplen. Bra struktur med härlig frestande friskhet.

Chablis 1er Cru Montmains .................................925 kr
Ursprung: Frankrike, Jean-Marc Brocard
Druvor: Chardonnay
Ursprungstypisk, torr, frisk, mineraldriven och kraftfull med inslag av  
grönt äpple, citrus och örter. Lång eftersmak. 

Alkoho l f r i t t  v i t t  v in

Jacob’s Creek UnVined Riesling, 0,5% ........ 65 kr / 260 kr
Ursprung: Australien, Jacob’s Creek 
Druvor: Riesling
Fräsch doft av citrus och en uppfriskande fruktsmak.
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DRYCKENLÅT INTE TA SLUT

Mousserande  & Champagne

Mumm Grand Cordon ...........................115 kr / 690 kr
Ursprung: Frankrike, G.H. Mumm
Druvor: Pinot Noir, Chardonnay & Pinot Meunier
Syrlig med elegant och lång eftersmak, inslag av färska frukter.

Prosecco Treviso Brut EKO ....................... 98 kr / 585 kr
Ursprung: Italien, Le Contesse
Druvor: Glera
Medelfylligt, elegant, fräscht, fruktig smak av gröna päron,persika, 
citrus, grapefrukt och mineral.

Delamotte Brut NV ................................130 kr / 780 kr
Ursprung: Frankrike, Champagne Delamotte
Druvor: Pinot Noir, Chardonnay & Pinot Meunier
Elegant, friskt och fruktigt vin med toner av citrus, gröna äpplen och en antydan till 
jästighet. Inslag av nötter, en krämig mousse och lång, fruktig eftersmak.

Crémant de Bourgogne Blanc de Blanc Brut ...........630 kr
Ursprung: Frankrike, Henri de Villamont
Druvor: Chardonnay
Nyanserat med inslag av mogna citrusfrukter, vita blommor och brioche. Ett torrt, 
elegant och friskt vin med härligt gräddig mousse och toner av gröna äpple, citrus, 
grädde och brioche. 

Delamotte Blanc de Blanc ....................................950 kr
Ursprung: Frankrike, Collet
Druvor: Chardonnay
Frisk och fräsch med inslag av gröna äpplen, citrus och toner av grapefrukt och havtorn.

Mumm Millésimé 2015 .......................................995 kr
Ursprung: Frankrike/Champagne, G.H. Mumm
Druvor: Pinot Noir 75%, Chardonnay 25%
Fyllig och fräsch med smak av färska vita päron, persika och ljusa blommor  
ihop med akaciahonung, rostat bröd och hasselnöt.

2012 Perrier Jouët Belle Epoque .......................2 750 kr
Ursprung: Frankrike, Perrier Jouët
Druvor: Pinot Noir, Chardonnay & Pinot Meunier
Komplex smak med nyanserade och subtila inslag av ljusa blommor,  
päron och persika.

Alkoho l f r i t t  Mousserande

Jacob’s Creek UnVined Sparkling 0,5% ...... 65 kr / 325 kr
Ursprung: Australien, Jacob’s Creek
Druvor: Chardonnay & Pinot Noir
Friskt och fruktigt vin med doft av citron, rosenblad och tropiska frukter.

Rosév in

Art de France Rosé................................. 98 kr / 395 kr
Ursprung: Frankrike, JeanJean
Druvor: Cinsault & Grenache
Torr, fruktig och fräsch med toner av hallon, röda vinbär, smultron, mandarin 
och blodapelsin. Bra mineralitet med en hint av örter som ger vinet ett fräscht avslut.

Les Deux Pins .......................................108 kr / 435 kr
Ursprung: Frankrike
Druvor: Merlot
Fräsch och fruktig med inslag av hallon och granatäpple.
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