______ CAVA & PROSECCO_____

________RÖDA VINER________

GRAN BARON BRUT ...................................................98/550
Spanien, Cataluña, Penedès, Vallformosa (Ekologisk)
(Torr, sprudlande, äpple, citrus, honung & mineraler)

GRILLSKAS HUSVIN
2020 ROYAL PINOTAGE .............................................98/475
Sydafrika, Western Cape, Bayede
(Medelfylligt, björnbär, körsbär, plommon, mjukt ekad.
Passar till de flesta maträtter och är perfekt till vår choklad &
valnötsbrownie)

MISTINGUETT BRUT ROSADO ................................98/550
Spanien, Cataluña, Penedès, Vallformosa
(Torr, somrig, skogshallon, päron, melon & citrus)
Lamberti Extra Dry Prosecco ................................98/550
Italien, Veneto, delle Venezei, Lamberti
(Torr, frisk med inslag av citrus,blommor & stenfrukter så
som äpple&päron. Passar perfekt till Hoffmans räksmörgås)

________ VITA VINER_________
GRILLASKAS HUSVIN
2019 ROYAL CHENIN BLANC …………….....................98/475
Sydafrika, Western Cape, Bayede
(Frisk, lätt, tropisk frukt & äpple)

2020 LA VILLETTE CAB. SAUVIGNON ...................98/475
Frankrika, Vin de France, Maison de La Villette
(Vanilj, kaffe, svarta körsbär, björnbär, peppar)
2018 LAMBERTI VALPOLICELLA RIPASSO .............115/575
Italien, Veneto, delle Venezei, Lamberti
(Fylligt & mjukt, körsbär, vanilj, plommon, björnbär)
2020 HANGIN´ SNAKES SHIRAZ - VIOGNiER ..............775
Australien, Barossa, Eden Valley, Langmeil
(Mycket fylligt, svarta vinbär, vanilj, peppar, eukalyptus)

2020 HEINZ EIFEL QD REISLING ..........................98/475
Tyskland, Rheinhessen, Römerhof Weinhaus
(Grönt äpple, persika, torr, genrös & balanserad)
2016 LA FAMILIA CORTESE .......................................98/475
Italien, Piemonte, Ardanti
(Pigg & somrig, exotisk frukt, mendel och mineraler)
2020 SPRING FEVER CHARDONNAY .............................625
Australien, Barossa, Eden Valley, Langmeil
(Ekad med fyllig kropp, vanilj, smör, grape & persika)

________ROSÉVINER________
2021 CA´ PREELLA PINOT GRIGIO BLUSH..............98/475
Italien, Veneto, delle Venezie, Lamberti
(Smultron, citrus, örtig, torr, medelfyllig & frisk)

BAYEDE som direkt översatt från zulu betyder "Hail the
King". Företaget grundades 2008 efter ett möte mellan ett
antal vingårdsägare, bl a Antoinette Vermooten samt zulukungen Goodwill Zwelithini. Företaget består till 90% av
kvinnor och är certifierat Level 2 BBBEE (Black
Empowerment Registered Company). Varje flaska bär det
officiella kungliga vapnet tillhörande zulu-kungen.
Vinmakare är Altus le Roux med över 40 års erfarenhet
från vinindustrin.

_________ÖL & CIDER_________
___Grillska Husets Tapp___
CLAS GRILLS KÄLLARLAGER ..................................65
Sverige, Carlshamn
(...%, Ljus lager med behaglig beska)
KROMBACHER PILS ......................................................65
Tyskland, Krombacher
(4,8%, Ljus Pils med ren & maltig smak)

_______ALKOHOLFRITT_______
KROMBACHER PILS 33CL ..............................................45
Tyskland, Krombacher
(0,0% Ballanserad Pils, lätt humlearom)
ü.NN IPA 33CL .................................................................45
Tyskland, Hamburg, Kehrwieder Kretivbrauerei
(0.4% Tydlig beska, mango, ananas, humlad med Simcoe &
Mosaic)

___Grillska Husets Flaskor___
ANTBREW HONEYPOT LAGER 50CL ...........................65
Sverige, Carlshamn
(5,2%, Fyllig lager med lätt smak av honung)
Sierra Nevada 35,5CL ....................................................68
USA, Pale Ale
(5,6% Fyllig smak med inslag av citrus.)
JÄMTLANDS IPA 33CL ...................................................68
Sverige, Östersund
(5,0% India pale ale med smak av citrus & aprikos)
EINBECKER UR-BOCK HELL 33 CL ..............................68
Tyskland, Einbeck
(6.5% Traditionell Tysk Helles Bier, torkad frukt, örter)
RIDGEWAY BITTER 50CL (Glutenfri).............................75
England, Ridgeway, Oxfordshire
(4,0% Frisk pepprig humledoft, tydlig smak av malt)
PURE PASSION CIDER 33CL ..........................................68
Sverige, Carlshamn
(4,5% Halvtorr Cider med smak av passion och äpple)

SIERRA NEVADAs öl är inte bara god, hela
produktionen gemnomsyras av ett miljötänk där man har
solpaneler i bryggeriet, använder järnväg istället för
lastbilar & återanvänder humlen och jästen till djurfoder
detta är vad vi på Grillska Huset kallar för omtanke

”Was ist das? - Ge rum vid roddartrappan! Undan birfilare,
skoputsare, tullsnokar och matroser! - Hurra! - Lägg
sillstjärten på ölkannan! -Trumf i bordet! - Tig, käring! Svavelstickor här, sex knippor för en vitten. - Trumf i
bordet! Åtta styver håller jag. - Kurage, du gamla
granadör! - Vänd opp och ner på bolsfoten! … Ur vägen
kolgubbar, tvätterskor och mjölkkärringar! - Gör inte av
med nylänningen med sudna kringlorna runt halsen! Gutår! Sup mig till! - Släpp fram Movitz med basfiolen! Mak
åt er sillpackare, bagarpojkar, nyrenbergare, skräddare
och fågelfängare!”
Carl Michael Bellman, En skildring av det myllrande livet
på Skeppsbron i epistel 33, Stolta stad, 1790

