VINTER 2021

FÖRDRINK
PEACH LEMONADE

135:-

GIN PASSION SOUR

135:-

MARTINI FIERO

120:-

OLD FASHIONED

125:-

DRY MARTINI

125:-

HUMMËRS ESPRESSO MARTINI

125:-

Gin, persikolikör, citron och socker.

Gin, passionslikör, angostura, citron och socker.

Martini fiero och royalbliss berry sensation.

Bourbon, angostura bitter, socker och apelsincest..

London dry gin, torr vermouth, oliv och citroncest.

Vodka, hasselnötslikör, socker och espresso.

BACK
TO BASIC
DAGENS GROGG 98:BÄRS & JÄRN 76:BUBBEL FRÅN 89:EN GO GT 125:-
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VINTER 2021

innan
maten

FÄRSKA
skaldjur

OLIVER 45:-

Marinerade oliver med
parmesan, vitlök och örter.

EFTER TILLGÅNG,
DAGSPRIS FRÅGA
PERSONALEN.

Förrätter
CHARKKROKETTER 139:-

Charkkroketter med grillad marinerad
padrones serveras med habaneromayo.
Carlsberg Export

EN BIT OST 65:-

Ditt val av ost med marmelad
och knäckebröd.

OSTBRICKA 165:-

3 olika ostar som köket väljer
ut med marmelad och
knäckebröd.

NÖTTER 35:Mixade nötter.

FRITERAD MATJESSILL
& KAVRING 139:-

Friterad matjessill på smörstekt
kavring serveras med bearnaisesås,
hackad rödlök och friterad persilja.
Carlsberg Export

HALSTRAD
PILGRIMMSMUSSLA 159:-

Halstrad pilgrimmsmussla, morotspuré,
knaprigt sidfläsk och örtolja.
Petit Chablis

LÖJROM & POTATISKAKA 189:-

Löjrom med friterad potatiskaka, vispad allerums
smetana, friterat rispapper och picklad lök.
Poretti, O.P Andersson

Charkuterier

STEAK TARTAR 179:(SOM VARMRÄTT 225:-)

PATA NEGRA, 50g 199:-

Mald oxfile, Friterad kapris, saltad ruccola,
picklade betor, isad rödlök och vårlök och
mayo smaksatt med Allerum XO och dijon.

SERRANO, 50g 95:-

Carlsberg Export, O.P. Andersson /
Domaine de Cristia Côtes du Rhône

CHORIZO, 50g 85:COPPA, 50g 85:HUMMËRS CHARKBRICKA 195:(1-2 PERS.)

Ett urval av våra ostar och charkuterier
som serveras med oliver och nötter.
Tommasi Villa Fontana Bardolino
Gustave Lorentz Riesling
Carlsberg export

TOAST SKAGEN 169:Hummërs skagentoast.
Petit Chablisy

BAKAD BRIE &
KANDERADE VALNÖTTER 159:-

Bakad brie, kanderade valnötter, färska fikon,
akaciahonung och grillad picklad silverlök.
Robert Mondavi Pinot Noir

Allergier / Specialkost
På grund av menys omfattning och allt arbete som ligger bakom
kan vi inte tillgodose veganer eller mjölkproteinallergiker, ej heller
anpassar vi menyn efter dieter så som LCHF eller GI. Vi tar hänsyn
till allergier så länge vi får veta detta i god tid innan besöket.
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á la Carte
PEPPARBIFF 259:-

200g peppargrillad ryggbiff med pepparsås.
Serveras med pommes.
Ravenswood Lodi Zinfandel

LAMMYTTERFILÉ 329:-

Lammytterfilé serveras med getostkräm, rostade rotfrukter,
rödvinsås och potatisgratäng.
Ripasso valpolicella

FISH & SURF 379:-

Torskrygg som serveras med färsk hummer brynt smör,
pepparrot, rårörda lingon och potatispuré.
Domain de terres sancerre

SURF & TURF 475:-

Grillad oxfilé och gratinerad halv hummer serveras med
potatispuré, rödvinssås, grillad citron och aioli.
Domaine de Cristia Côtes du Rhône

OXKIND 199:-

Från grillen
RYGGBIFF 249:-

225g. Av högsta kvalitet.
Bricco Paradiso Barbera d´Asti

SVENSK ENTRECOTE 269:225g. Av högsta kvalitet.
Mora Negra

OXFILÈ 279:-

200g. Av högsta kvalitet. Begränsad tillgång
Mora Negra

BONELESS CÔTE DE BŒUF 785:- (FÖR 2 PERS)
700g. Gjord av svensk entrecote, steks med smör,
vitlöksklyftor samt rosmarin.
Cecilia Beretta Tommasi Il sestante Amarone

KÖTTPLANKA 329:-/PERS Minst 2 pers.
Ryggbiff • Entrecote • Oxkind

Långbakas över natten och serveras med potatispuré,
picklad lök, knaprigt sidfläsk och rödvinssås.
Brooklyn East India Pale Ale / Domaine de crista

BELUGALINSER & SPETSKÅL 209:(VEG)

Belugalinser serveras med senapsrostad spetskål,
morotspuré, rostade rotfrukter, crudité och rostade mandelflarn.
Robert Mondavi Pinot Noir

Tillbehör 30:-/40:-

POTATISGRATÄNG (40:-) | SENAPSROSTAD
SPETSKÅL (40:-) | GRÖNSALLAD MED PARMESAN (40:-) |
POMMES (30:-) | POTATISPURÉ (30:-) |
FRITERAD GRILL OST MED TOMAT (40:-)

HUMMERPASTA 299:-

SÅSER 30:-

Gustave Lorentz Riesling

RÖDVINSÅS | BEARNAISE | COGNAC & PEPPARSÅS |
DIJONMAYO | MAYO | AIOLI | HUMMERBEARNAISE
HABANERO-VITLÖKSMAYO | CHEDDARKRÄM

Pasta med 1/2 gratinerad hummer i het hummersås smaksatt
med oregano och sambal oelek.

BURGARMENY
HUMMËR KLASSIK 199:-

Hemmagjord grillad högrevsburgare med Allerum XO,
Habaneromayo, sallad, tomat, karamelliserad lök och pommes.

CHEESE & ONION 219:-

Texmexburgare, ostkräm, tomat, rödlök,
habaneromayo och pommes.

HUMMËRS SPECIAL 259:-

Mörningsskåpet
Ingen grillrestaurang utan ett eget
mörningsskåp. Här hänger vi kött av bästa
kvalitet till perfektion och serverar till
dagspris. Tveka inte att fråga oss som jobbar
inklusive kockarna (de bits inte) vad
som gäller just idag!

Hemmagjord grillad högrevsburgare, skagenröra,
habaneromayo, tomat, picklad rödlök och gemsallad.

HALLOUMI BURGARE 199:-

Friterad halloumi, karamelliserad lök,
fikondressing och gemsallad.

Dubbla din burgare +55:-

NOTERA! en del råvaror är specialbeställda
och har varierande tillgång.
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Dessert

Ostar

CHOKLADFONDANT 115:Hallonsorbet, chokladjord, halloncolie, kolasås och bär.
Nederburg Noble Late Harvest

EN BIT OST 65:-

Ditt val av ost med marmelad
och knäckebröd.

OSTBRICKA 165:-

CRÈME BRÛLÉE 105:-

3 olika ostar som köket väljer
ut med marmelad och knäckebröd.

Smaksatt med bryntsmör.

Nederburg Noble Late Harvest

SNICKERS & YOGURT 105:-

Snickers bar, yogurtglass, salt kolasås och bär.
Nederburg Noble Late Harvest

C.C.C 125:-

Cognac. Coffe. Chocolate

SORBET / GLASS 35:-/KULA

Välj mellan: Gräddglass | Yogurtglass | Stracciatellaglass |
Hallonsorbet | Passionsorbet.
Nederburg Noble Late Harvest

HEMMAGJORD TRYFFEL 28:-/ST

Kaffedrinkar
IRISH COFFE

KAFFE & THE
125:-

Kaffe, Irish whiskey, Farinsocker & Grädde

HUMMËRS ESPRESSO MARTINI

115:-

Espresso, vodka, socker, hasselnötslikör

KAFFE KARLSSON

125:-

Kaffe, Baileys, Cointreau, Grädde

GALLIANO COFFE

KAFFE
THE
CAPPUCCINO
CAFFÈ LATTE
ENKEL ESPRESSO
DUBBEL ESPRESSO

40:35:40:42:25:36:-

125:-

Kaffe, Galliano & Grädde

MORA NISSE

90:-

Vaniljlikör, blåbärssoppa & grädde
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Mousserande och Champagne
CASTELLANE BRUT NV

595:- GL 99:-

CAVICCHOLI PROSECCO

395:- GL 89:-

JAUME SERRA BRUT NATURE CAVA

395:- GL 89:-

Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut har en krispig, frisk doft med en lätt brödighet
och inslag av röda vinbär, jordgubbar, hallon, äpple och citrus. Intensiv fruktig
smak av röda bär, toast, äpple och citrusfrukter. Elegant avslutning.

LAURENT-PERRIER VINTAGE BRUT

1595:-

LAURENT-PERRIER GRAND SIÈCLE

CASTELLANE VINTAGE

1295:-

Frisk aromatisk lätt brödig doft med inslag av gula äpplen och citrus. Torr frisk
och fruktig smak med tydlig brödighet och inslag av grapefrukt, äpple citron och
mineral.

LAURENT-PERRIER BRUT

675:- GL 120:-

Fruktig, lätt rostad doft med inslag av bröd, äpplen och citrus. Torr, frisk, lätt
brödig smak med inslag av gröna äpplen och citrus. Elegant avslutning.

LAURENT-PERRIER CUVÉE ROSÉ BRUT

1 495:-

1 995:-

Komplex och intensiv doft av äpple, citrus, honung, nötter, mandel och nybakat
bröd. Rund, generös smak med komplexa inslag av svamp, nötter, bröd och
mogen frukt.

Fruktig och generös doft av päronsplit och melon plus lite citrus. Frisk syra och
härligt generös mousse, fruktig och tilltalande utan att vara krävande. Trevlig
eftersmak med viss sötma och inslag av päron och melon.

Frisk men mogen doft med karaktär av gula äpplen, päron samt mineraler och
en lätt brödighet. Torr, ungdomlig smak med frisk syra. Fruktiga inslag av äpple
och grapefrukt samt bröd. Fina bubblor och friskt avslut.

Intensiv, komplex doft av färsk frukt, persika, grapefrukt och mandel. Stram syra
och smak av röda bär, bröd och citrus Lång komplex och stram eftersmak.

Frisk, komplex, lätt brödighet med inslag av röda äpplen och apelsin och nötter.
Torr, frisk och generös smak med tydlig brödighet och inslag av grapefrukt, äpple,
nötter och mineral.

VITT VIN
GUSTAVE LORENTZ RIESLING BURG (FR.)

575:- GL 119:-

Gustave Lorentz Riesling Burg har en tydlig doft av äpple, citrus, petroleum, och
mineral. Samma karaktäristik går igen i smaken, som även är stram och frisk.
Vinet har en mycket lång eftersmak.

ROBERT MONDAVI PRIVATE SELECTION CHARDONNAY
(USA)
455:- GL 95:Koncentrerad doft av citron, apelsinzest, persika samt vanilj och rökiga fattoner.
Torr, stor smak med balanserad syra och generös fruktighet med inslag av citrus,
melon, päron samt rostat bröd och vanilj. Långt avslut.

TOMMASI SOAVE CLASSICO (ITALIEN)

445:- GL 90:-

Klar ljusgul färg. Ungdomlig och fruktig doft med inslag av melon, persika
och apelsinblomma. Torr, fruktig, frisk smak med inslag av melon, citrus och
mandarin.

PETIT CHABLIS (FRANKRIKE)

605:- GL 125:-

Torr, lätt, frisk smak av citrus, lime, äpplen, mineral och blommor.

DOMAINE DE TERRES BLANCHES SANCERRE
(FRANKRIKE)
605:- GL 125:-

Doften har ett bra djup med inslag av nyklippt gräs, krusbär, lätt blommiga toner
och mineral. Smaken är torr och frisk med ren och fräsch fruktighet med inslag
av krusbär, fläder, citron och en elegant mineralitet i eftersmaken.

TOMMASI BOSCO DEL GAL CUSTOZA
(ITALIEN)

425:- GL 89:-

Inbjudande doft med inslag av fikon, citron och citrusfrukter. I smaken hittar du
toner av grön mango och tropiska influenser och med en fräsch syra.

ROSÉ
TOMMASI GRANARA BARDOLINO CHIARETTO
(ITALIEN)
495:- GL 105:Klar hallonrosa färg. Ungdomlig, fruktig doft med inslag av körsbär, jordgubb
och hallon. Torr, fruktig och bärig smak med inslag av hallon, körbär och örter..

GUSTAV LORENTZ PINOT NOIR

495:- GL 105:-

Ljus torr rosé med frisk doft och smak av jordgubbar, lätt ton av mineral.
Smaken är fruktig och fräsch med inslag av röda bär, persika och en touch av
kryddor.
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RÖTT VIN
IL FALCHETTO BARBERA D´ASTI SUPERIOR BRICCO
PARADISO (ITALIEN)
635:- GL 130:-

TOMMASI CREARO DELLA CONCA D´ORO (ITALIEN)

495:-

Rik och aromatisk doft med inslag av röda bär, kryddiga toner av salvia och eleganta kaffetoner. Smaken är lättkraftig och komlex med toner av bigarrå, mogna
Victoria-plommon, kryddor, kaffe och rostade fat..

Djup mörkröd färg. Intensiv och komplex doft med viss utveckling, inslag av
mogna körsbär, torkad frukt, choklad, fat och vanilj. Fyllig balanserad smak med
viss kryddighet, ton av fat och inslag av torkade bär, plommon, körsbär, vanilj
och mjölkchoklad och kryddor.

TOMMASI VILLA FONTANA BARDOLINO
(ITALIEN)

ROBERT MONDAVI PRIVATE SELECTION PINOT NOIR
(USA)
599:- GL 125:-

430:- GL 90:-

Medelfylligt och balanserat vin som domineras av blåbär, björnbär och plommon. Balanserad syra, mjuka tanniner och ett elegant och behagligt avslut.

RAVENSWOOD LODI ZINFANDEL
(USA)

475:- GL 99:-

Generös, fruktig och lätt syltig doft av björnbär, blåbär och plommon samt fatiga
och kryddiga toner av peppar, rostade fat och vanilj. Välbalanserad och fyllig
smak av sylt, mogen frukt och kryddiga fat. Mjuka tanniner och sammetslen,
lång eftersmak med inslag av söta frukter, bär och kryddor.

TOMMASI RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE
(ITALIEN)
495:- GL 105:Djup rubinröd färg. Intensiv fruktig doft med viss utveckling och fat, inslag av
mogna körsbär, torkade plommon och vanilj. Fyllig smak med högsyra, viss
kryddighet, ton av fat och inslag av körsbär, torkad söt frukt, vanilj och kryddor.
Vinet har integrerad tanninstruktur och ett långt elegant avslut.

MORA NEGRA (ARGENTINA)

599:- GL 125:-

Lila röd färg, med dofter och smaker av mogna röda och svarta frukter tillsammans med noter av vanilj, söta kryddor och rökiga dofter, är det intensiv smak
och mjuk konsistens som dröjer sig kvar i munnen. Lila röd färg, med dofter och
smaker av mogna röda och svarta frukter tillsammans med noter av vanilj, söta
kryddor och rökiga dofter, är det intensiv smak och mjuk konsistens som dröjer
sig kvar i munnen.

DOMAINE DE CRISTIA CÔTES DE RHÔNE
(FRANKRIKE)

525:- GL 109:-

En medelstor fruktig och angenäm doft med inslag av röda och mörka bär samt
en bukett av färska örtkryddor. Vinet är fruktigt med inslag av röda vinbär, och
röda körsbär samt en typisk ton av färska örtkryddor. Ett trevligt och välgjort vin
i fruktig och kryddig stil.

Robert Mondavi Private Selection Pinot Noir har en stor kryddig doft med bäriga
inslag av hallon, blåbär och jordgubbar samt toner av vanilj och kryddor. Kryddig och fruktig smak med lena tanniner och bra syra. Inslag av mörka och röda
bär samt rostade fat. Lång, kryddig eftersmak.

TOMMASI IL SESTANTE AMARONE (ITALIEN)

Intensiv djupröd färg. Stor utvecklad nyanserad doft med inslag av mörka bär, torkad
frukt, kryddor mjölkchoklad, vanilj och fat. Vinet har en balanserad syra och tanninstruktur och ett långt och fylligt avslut.

IL FALCHETTO BARBAROSSA LANGHE NEBBIOLO
(ITALIEN)

495:-

Château de Cathalogne Rouge har en angenäm doft som för tankarna till solmogna björnbär, mörka plommon och svarta vinbär. Smaken är medelfyllig med
mogna tanniner och en fruktig stil där man finner mörka frukter som björnbär,
mörka plommon, svarta vinbär och en touch av lakrits.

575:-

Medelstor doft med fina inslag av röda blommor, parfym, svarta körsbär och mörka
plommon. Trevlig och välbalanserad smak med inslag av mörka körsbär, rosor och
mörka plommon.

ROBERT MONDAVI PRIVATE SELECTION CABERNET
SAUVIGNON (USA)

699:-

Medelstor och angenäm doft med inslag av björnbär, svart vinbärssaft, mörka körsbär,
plommon, vanilj, fat och en fläkt av peppar och kaffe.

ROBERT MONDAVI NAPA VALLEY CABERNET
SAUVIGNON (USA)

1 440:-

Intensiv doft med inslag av svarta vinbär, björnbär, rostade fat, ceder och en fläkt
av torkade örter. Smaken är rik och fruktig med mogna och behagliga tanniner. Fin
komplexitet med inslag av mörka bär, fat, torkade örter och choklad. Eftersmaken är
lång och välbalanserad.

BAROLO DOCG (ITALIEN)

799:-

Kryddig och fruktig doft med toner av plommon, lakrits, tjära, rosor och läder. Fyllig,
kraftfull och koncentrerad smak av dominans torkade kryddor, ekfat plommon, lakrits,
läder, rosor och chark.

MADREMIA (SPANIEN)
CHÂTEAU DE CATHALOGNE ROUGE
(FRANKRIKE)

995:-

635:-

Doften i Madremia är nyanserad med toner av fat, kaffe, kryddor, rökighet, kakaobönor samt mörka frukter som svarta vinbär, plommon samt en fläkt av karamelliserat
socker och valnötter. Smaken är rik med en fin balans mellan fat, smakrikedom, mörk
fruktighet, kryddor och kakao.
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FATÖL

MINERALVATTEN

40 cl & 20 cl

BIRRA PORETTI ORIGINALE
CARLSBERG EXPORT
BROOKLYN EAST INDIA PALE ALE
STAROPRAMEN
ERIKSBERG KARAKTÄR
BROOKLYN DEFENDER IPA
CARLSBERG UNFILTERED

70:- / 40:68:- / 38:79:- / 43:79:- / 43:77:- / 42:77:- / 42:77:- / 42:

RAMLÖSA NATURELL, RAMLÖSA CITRUS

35:-

ALkoholfritt
COCA COLA, FANTA, SPRITE & COCA ZERO
GINGER BEER
ÖL NON ALCOHOLIC

36:36:44:-

ÄPPELMUST
SOMMERSBY PEAR ELLER SECCO 0,0%
ROYAL BLISS BERRY SENSATION

49:49:39:-

Eriksberg, Brooklyn Special Effetcs & Carlsberg

Flasköl, cider & Ginger Beer
CARLSBERG HOF
SOMERSBY PÄRON
SOMERSBY SPARKLING ROSÉ

65:65:65:-

Dessertvin
NITTNAUS BEERENAUSLESE EXQUISIT
(ÖSTERRIKE)

DRINKLISTA
65:-/5CL

Doften är härligt intensiv med inslag av solmogen persika och tropiska frukter.
Smaken är söt med en bra balanserande syra och en strålande intensitet av
tropiska frukter och persika. Eftersmaken är mycket lång och angenäm.

NEDERBURG NOBLE LATE HARVEST
(SYD AFRIKA)

65:-/5CL

Kryddig, fruktig doft av torkade aprikoser, nektar, honung och apelsinmarmelad.
Mycket söt smak av tropiska och torkade frukter, honung och nötter. Balanserad
syra och lång söt eftersmak.

TOMMASI FIORATO RECIOTO DELLA VALPOLICELLA
(ITALIEN)
95:-/5CL
Komplex, något utvecklad doft med inslag av fat, mörka röda bär, torkade
äpplen och kanderade nötter. Söt och något utvecklad, kryddig och frisk smak
med viss strävhet med inslag av fat, mogna körsbär, torkade äpplen, choklad och
fikon.

KOPKE FINE RUBY PORT (PORTUGAL)
PEDRO XIMENEZ 1827 SHERRY (SPAIN)

65:-/5CL
65:-/5CL

MOSCOW MULE

125:-

LYNCHBURG LEMONADE

125:-

DRY MARTINI

125:-

FLÄDER COLLINS

125:-

OLD FASHIONED

125:-

GIN PASSION SOUR

135:-

PEACH LEMONADE

135:-

MARTINI FIERO

120:-

FRUIT FLOAT

125:-

En riktigt klassisk cocktail som har funnits sen 1940-talet. Traditionsenligt
blandar vi Vodka tillsammans med Ginger Beer och lime i en kopparmugg.

Döpt efter staden där Tennessee whiskyn Jack Daniels härstammar från. I denna
citrusfräscha cocktail blandar vi Jack Daniel’s tillsammans med Triple sec,
Citronjuice, Sockerlag som toppas med lemonad.

London Dry gin, torr vermouth serveras med oliv och citroncest.

Tom Collins, ett namn sedan länge känt i barvärlden och ett namn värt att kolla
upp då historierna bakom drinken ofta varierar. I denna fräscha variant skakar
vi fläderlikör tillsammans med gin, citronjuice och sockerlag som sedan toppas
med soda.

Amerikansk Bourbon, sockerlag och Angostura bitter. Serveras med Apelsincest.

Gin, passion likör, angostura, citron och socker.

FÖRDRINK
COCA COLA SIGNATURE MIXERS

HERBEL

Jack Daniel Äpple.

115:-

COCA COLA SIGNATURE MIXERS

SPICY

Don Papa Apelsin.

Gin, persika likör, citron och socker.

Martini fiero och royalbliss berry sensation.
Välj din favoritsorbet som sedan toppas med Prosecco.
Smakerna varieras efter säsong. Fråga vilka som finns just nu.

115:-

COCA COLA SIGNATURE MIXERS

SMOKEY

O.P Anderson
Hernö Enbär Rosmarin.

115:-
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fakta

skapa din egen GT

GIN

GIN

Framställs genom att omdestillera sprit på minst
96 vol% tillsammans med enbär och eventuellt
övriga naturliga kryddor till ett minimum av
37,5 vol%. Får även smaksättas efter destillation med
naturliga kryddor och/eller aromer, men den dominerande
smaken måste komma från enbär.

LONDON DRY GIN

Är identisk med Distilled gin förutom att den inte får
smaksättas eller sötas efter andra destillationen.
Får produceras över hela världen.

PLYMOUTH GIN

En gin som, förutom enbär, smaksatts med torkade
skal från söta apelsiner för en ökad fräschör.
Är ursprungsskyddad, får endast framställas
i staden Plymouth i sydvästra England. Tillverkas
endast av ett destilleri och produkten klassas som
en Distilled gin.

BOMBAY SAPPHIRE

23:-/CL

HENDRICK´S

26:-/CL

HERNÖ OLD TOM

30:-/CL

POLI MARCONI 46 GIN

28:-/CL

STAR OF BOMBAY

26:-/CL

MONKEY 47

36:-/CL

HERNÖ

28:-/CL

KYRÖ NAPUE

30:-/CL

FJÄRE

28:-/CL

MALFY GIN CON ARANCIA

32:-/CL

JINZU

31:-/CL

TONIC

OLD TOM GIN

Ginens utveckling kan kartläggas genom dess
smakutveckling. De tidigaste exemplen var helt enkelt
”enbärsvatten”, som förmodligen var sötad för att göra den
mer välsmakande. Denna stil utvecklades senare till
Old Tom Gin, en söt gin med distinkt enbärskaraktär
som ibland kryddades med andra aromatiska
växtemousserande drinkar. Denna fräscha cocktail skakas
med Citrusgin, sockerlag och citronjuice, färsk äggvita
och sedan toppas med mousserande.

FENTIMANS TONIC

25:-/ST

BRITVIC TONIC

28:-/ST

ROYAL BLISS BERRY SENSATION

25:-/ST

ROYAL BLISS TONIC

25:-/ST

ROYAL BLISS YUZU TONIC

25:-/ST

Mer Tonic kan finnas hemma beronde på tillgång.

GT DRINKAR
BOMBAY BLISS

159:-

ELDER SAPPHIRE

159:-

STAR OF THE SHOW

159:-

Bombay Sapphire, Royal Bliss Creative Tonic, Apelsin cest och Lime .

Bombay Sapphire, St. Germain, Royal Bliss Creative Tonic, Grape frukt, Lime.

Star of Bombay, Royal Bliss Yuzu Tonic, Grapefrukt, gurka, svartpeppar.
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