Ninjas
Hotel-restaurang & bar
Vinmeny
Mousserande/Champagne

Gl.

47 anno dominibio vegan prosecco doc

Fl.

89:Torr, ungdomlig, fruktig smak med liten sötma. Inslag av päron, melon & lime

315:-

André clouet champagne

855:-

135:-

Torrt, mycket friskt, utvecklat, smakrikt vin med inslag av rostat bröd, choklad,
vinteräpplen och grapefrukt. Serveras som aperitif eller till rätter av fisk, skaldjur
eller kyckling.

Vitt vin
Vina maipo (sauvignon blanc & chardonnay)

69:-

295:-

Fruktig doft av citrus och persika. Fräsch och frisk smak med inslag av fläder,
balanserad eftersmak. Passar till rätter av fisk och skaldjur eller som aperitif.

Wah (Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc)

89:-

359:-

Aromatisk fruktig doft av päron, persika, krusbär och citrus. Kryddig med mjuka inslag av
päron, persika och citrus. En fräsch, fyllig känsla med balanserad eftersmak, passar till
asiatisk och japansk mat

Domaine reine juliette ( Picpoul de Pinet)

99:-

375:-

Torr och mogen smak med toner av persika, citrus och vita blommor. Lång och smakrik
finish. Passar till toast skagen & laxfjäril

San Giovanni gyo falerio (Pecorino, trebbiano)

110:-

415:-

risk fruktig smak med inslag av päron, persika, citrus & mineraler. Fantastisk fyllighet
med läcker mineralton och lång eftersmak. Passar till fisk, skaldjur samt vegetarisk.

Wolfberger (Riesling & pinot gris )

112:-

420:-

Friskt med spänstig syra och fruktig smak av solmogen frukt, viss fruktsötma och inslag
av persikor, äpple, citrus och mineraler. Passar till toast skagen.

Rött vin
Vina maipo (cabernet sauvignon & merlot)

69:-

295:-

Fruktig doft med inslag av blåbär, björnbär och choklad. Harmonisk och medelfyllig
smak med mjuka tanniner och behaglig eftersmak. Passar till rätter av nöt- och
fläskkött samt pasta.

Callia alta (syrah & malbec)

85:-

335:-

Fruktig doft av röda vinbär med stänk av körsbär. Fyllig rund smak med mjuka tanniner
och en balanserad syra. passar till hamburgaren & kambenen

Marques de la mancha (Tempranillo)

99:-

375:-

Doft av mogna frukter med lätt oliv/nötaktighet. Smak av röd och mörk frukt med varma
toner från 6 månaders ekfatslagring. Passar till ibericon,

côte du rhône e. guigal

105:-

399:-

Kryddig smak med inslag av fat, björnbär, lagerblad, skogshallon, örter och körsbär.
Serveras till rätter av lamm- eller nötkött.

Dessertvin
Nederburg

20:-/cl

