Vinlista Skepparstugan
Mousserande och champagne
Copa Sabia Cava
spanien

Alkoholfria viner
349 kr

Fruktig och fräsch Cava Reserva. Tillverkad enligt
champagnemetoden Passar till Aperitif, tilltugg, buffé, sallader
och lättare fisk- och skaldjursrätter.

Copa Sabia Cava per glas

79 kr

Pannier Extra Brut Champagne

475 kr

Frisk med mineraltoner och fruktiga inslag.
Lång eftersmak prisvärd champagne

Bollinger

695 kr

Frankrike, Champagne
Torr och mycket smakrik med inslag av rostat bröd och lång fin
eftersmak. Den optimala aperitifen. Passar dessutom utmärkt
till allt från skaldjur till fisk, fågel och charkuterier.

Vita viner

Callia Chardonnay
Argentina
Glas 68:-

329kr

Friskt aromatsikt vin med inslag av citrus & tropiskt frukt.
Passar till fisk , skaldjur och även till kött

Fleurette Semillon Sauvignon Blanc

345kr

Frankrike Ekologiskt

Smaken har en generös frukt med runda lite toner. Inslag av
päron. Passar fisk och vår räkfrossa

Picpoul
Frankrike

399kr

Torrt med en tydlig mineralkaraktär och inslag av citrus och
persika med en mogen och elegant lång eftersmak.
Perfekt till vår omtyckta Rödtunga

Chablis
Frankrike

Glas 105:-

429kr

Torrt med en tydlig mineralkaraktär och inslag av gröna äpplen
och persika med en mogen och elegant eftersmak.
Perfekt till våra fiskrätter även här till Rödtungan

Franschhoek Semillon
Syd Afrika

Glas 79:-

379kr

Jacobs Creek

Glas 49 kr

199 kr

Jacoks Creek

Glas 49 kr

199 kr

Jacobs Creek
Alkoholfritt bubbel

Glas 49 kr
Glas 49 kr

199 kr

Vitt alkoholfritt med inslag av tropisk frukt, melon,
aprikos och något citrus. Lämpligt till fisk och kallskuret.

Rött alkoholfritt med fruktig och krispig smak med inslag
av röda bär. Lämpligt till kötträtter.

Röda viner

Callia shiraz malbeck
Argentina

Fleurette Merlot Cabernet-Sauvignon

Ett smakrikt och mjukt vin med inslag av mogen röd frukt.
Passar till kötträtter som fläskfilé, kyckling mm

Pepperwood Zinfandel
USA

Domaine Coussergues
Frankrike Pinot Noir

Berne Grand Recolte

68kr
399:-

En kraftfull rosé med frisk & fyllig palett. Lång eftersmak
Doft av persika, aprikos, röda vinbär mm.

Glas 89:-

389kr

Intensiv rubinröd. Doft av svarta körsbär, jordgubbar
och hallon med kryddade inslag. Medelfylligt, silkeslen
elegant fruktig smak

Rocca Sveva Ripasso
Veneto Italien

Glas 105kr

429kr

Ett härligt rött vin med smak av mogna röda och blåbär
Med lng eftersmak. Vinet har lagrats på ekfat.
Passar till oxfile bla

Söta viner

Öl/Vatten

Rosé per glas

399kr

Kraftigt rött vin med doft av färska fikon, rödabär mm ,
Mjukt, bärigt och generöst gott vin.

Rosévin

329:-

345kr

Ekologiskt

Lenz Moser
(vitt)
KWV Muscadel (rött)

Smaken är torr, generöst bärig fruktig med tydliga inslag av
hallon & örter, mjukt bärig och välbalanserad syra.

329kr

Mjuk, bärig och fruktig smak av röda bär och en angenäm
längd. Passar utmärkt till nötkött

Ett välbalanserat aningen halvtorrt vin som passar bra till den
varmrökta laxen och räkfrossan

Puycherich

Glas 68:-

Glas 6 cl
Glas 6 cl

45 kr
45 kr

Zeunerts Merke (fatöl)
40 cl..54kr 60cl 81kr
Zeunerts Höga Kusten(halvmörk)50cl
68 kr
Halmstad Bryggeri
Tjuvahålans Lager
Alets Ale
Slöinge Staut

33 cl
33 cl
33 cl

Kopparbergs Äpplecider
33 cl
Non Alcoholic
33 cl
Mellanöl
33 cl
Lättöl/Mineralvatten naturell/citron
Coca Cola/Fanta/Sprite
Husets Sommarsnaps (fläder) 5 cl
Såne/Op/Bäska/Hallans Fläder 5 cl
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