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- ÖL -
Gävlebockens

Easy Bock 4,2% (Lager, Pilsner)
Pris: 59 kr
Maltig smak med inslag av knäckebröd, honung, kryddnejlika och 
citrusskal.  
Serveras vid 8-10°C som sällskapsdryck eller till rätter av fläsk- och 
lammkött.
 
Bock: I’m Still Standing  5,9% (India Pale Ale, New 
England)
Pris: 79 kr
Maltig smak med inslag av knäckebröd, grapefruktskal och 
smörkola.  
Serveras vid cirka 8°C som sällskapsdryck, eller till rätter av ljust kött.
  
The Rise And Fall of The Burning Bock! 5,5% (Pale Ale, 
American)
Pris: 69 kr
Humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av ananas, 
grapefruktskal, ljust bröd och färska örter.
Serveras vid 8-10°C till rätter av lamm- eller nötkött eller som 
sällskapsdryck.  

The Burned Bock 7,5% (Stout, Imperial)
Pris: 89 kr
Rostad smak med inslag av kavring, kaffe, lakrits, rökta 
charkuterier och soja. 
Serveras vid 12-14°C till rätter av mörkt kött. 

Jädraöl
Gävle Lager (Lager, Pilsner)
Pris: 65 kr
Maltig smak med inslag av knäckebröd, citrus, honung och 
klöverblommor.  
Passar till rätter av fisk eller till ljust kött eller som sällskapsdryck.

VeteFan 5,0% (Veteöl)
Pris: 65 kr
Kryddig smak med inslag av ljust bröd, honung, citruskaramell 
och korianderfrön.
Passar som sällskapsdryck eller till rätter av fisk och ljust kött, gärna 
med heta och asiatiska inslag.

Jädraöl IPA 6,5% (Pale Ale, India)
Pris: 74 kr
Humlearomatisk, fruktig smak med påtaglig beska, inslag av 
ananas, honung, grapefrukt och tallbarr.
Passar som sällskapsdryck eller till smakrika rätter lamm- eller 
nötkött.

Sellskapsöl 6,9% (Pale Ale, American)
Pris: 85 kr

Maltig smak med inslag av sirapslimpa, torkade aprikoser, ljus 
sirap, nötter och mandarin.
Passar som sällskapsdryck eller till  smakrika rätter lamm- eller 
nötkött.

Hopsie Daisy
Under The Velvet Sun 6,3% (IPA, New England)
Pris: 85 kr
Fruktig doft med inslag av torkade aprikoser, mango, apelsin, 
kryddor och banankaka.
Passar till vegetariska rätter, eller till rätter med ljust kött.

MargarIPA 6,0% (Pale Ale, India)
Pris: 69 kr
Fruktig smak med liten sötma och tydlig beska, inslag av torkad 
frukt, lime, apelsinskal och ljus sirap.
Serveras vid 8-10°C som sällskapsdryck eller till  rätter av ljust kött.

The Spark 4,6% (India Pale Ale, Session)
Pris: 59 kr
Humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av tropisk frukt, 
citrusskal och  smörkola.
Serveras vid 10-12°C som sällskapsdryck eller rätter av ljust kött.

Övriga
Mariestad
Pris: 74 kr
Maltig smak med inslag av honung, ljust bröd och citrus.

Oppigårds Everyday (Session IPA)
Pris: 69 kr
Ett lätt, torrt och friskt öl med toner av frukt, citrus och en del 
gräsiga inslag.

Oppigårds New Sweden IPA (Hazy IPA)
Pris: 75 kr
Humlearomatisk, fruktig smak med tydlig beska, inslag av 
passionsfrukt, ananas, tallbarr och grapefrukt.

Dalabryggeri IPA
Pris: 79 kr
Kaxig modern humle från USA ger en käftsmäll av exotiska 
frukter, som grapefrukt, ananas och persika. Till det: en tydlig 
beska.

Dalabryggeri Pale Ale
Pris: 74 kr
En väl avvägd balans mellan brödig malt och tropisk humlearom.

Folkes Ofiltrerade Lager
Pris: 79 kr
En väl balanserad med tydliga inslag av citrus, örter och honung.
Ett riktigt hantverk i Dortmunderstil som passar de allra flesta 
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tillfällen.

Folkes Röda IPA
Pris: 99 kr
Tydlig markerad beska och en knäcking maltsötma. Något 
mustig med inslag av granskott, blodapelsin, grape och 
tallskog.

Kallholmen levande IPA
Pris: 92 kr
Tydlig beska, inslag av apelsinkaramell, grapefrukt, tallbarr och 
halm.

Ängöl Lata dagars IPA
Pris: 92 kr
Ljus IPA med sex olika humlesorter från Nya Zeeland och USA. 
Fruktig, smakrik och med en välbalanserad beska.

Ängöl Lager
Pris: 69 kr
En välbalanserad öl med friska och blommiga toner som 
passar bra i alla tider.

Folkes New England IPA
Pris: 109 kr
Fruktig något humlearomatiskt smak med inslag av ananas, 
tallbarr och grapefrukt.

Öl från världen
Bira Moretti
Pris: 59 kr
Maltig smak med inslag av ljust bröd, citrus och örter.

Corona
Pris: 64 kr
Brödig smak med inslag av citrus och örter.

Menabrea
Pris: 64 kr
En ljus delikat välbalanserad lager med fruktig arom och doft 
av torrt gräs och citrus.

Krusovice Imperial
Pris: 62 kr
En fyllig och djup smak, samt en balanserad smak och beska.

Heineken
Pris: 59 kr
Brödig smak med inslag av honung, knäckebröd och citrus.

Sol
Pris: 64 kr

Brödig smak med inslag av honung och citrus.

- CIDER -

Briska Päroncider
Pris: 65 kr
Fruktigt päronvin.

Briska Äpelcider
Pris: 65 kr
Med smak av hallon och vinbär.

Vikbo Cider, Röd rabarber
Pris: 65 kr
Päroncider med smak av rabarber och jordgubbar.

Älska Premium Cider, Lemon & Ginger 50 cl
Pris: 85 kr
Mycket fruktig, söt smak med liten hetta, inslag av citron och 
ingefära.Älska Premium Cider, Strawberry & Lime 50 cl

Pris: 85 kr
Den har en fräsch och uppfriskande sötma med mycket smak 
av solmogna frukter och bär.

- VIN -
Rött vin

Farmers Market Organic Red (Sicilien, Italien)
Glas: 70 kr / Flaska: 265 kr
Fylligt rött vin med mogen frukt och lättsamma taniner
Passar till hamburgare och smakrika pastarätter. 

Corvina Verona (Verona, Italien)
Glas: 75 kr / Flaska: 295 kr
Husets vin, smaken är medelfylligt vin med toner av björnbär, 
moreller, mörk choklad, körsbärskärnor samt pigg syra och 
fruktig, lång eftersmak.
Passar till Antipasti, stekt eller grillad fisk, pasta med kött, rätter av 
kyckling eller kanin med smakrik sås.

Rocca Alata Ripasso Valpolicella (Veneto, Italien)
Glas: 80 kr / Flaska: 310 kr
Fruktig, nyanserad smak med inslag av fat, mörka körsbär, 
plommon, peppar och choklad.
Passar till rätter med lamm- eller nötkött.

Vitt vin
Farmers Market Organic White (Sicilien, Italien)
Glas: 70 kr / Flaska: 265 Kr
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Torrt, krispigt och aromatiskt vitt vin med lätt blommiga toner 
och inslag av gröna äpplen, mango, citrus och mineraler.
Passar till rättar med skaldjur och fisk, eller till vegetariska rätter.

Garganega Verona, Husets vin 
Glas: 75 kr / Flaska: 295 Kr
Husets vin, torrt, krispigt och aromatiskt vitt vin med lätt 
blommiga toner och inslag av gröna äpplen, mango, citrus och 
mineraler.
Passar till rättar med skaldjur och fisk, eller till vegetariska rätter.

Piccini Patriale Bianco (Chianti, Italien) 
Glas: 85 kr / Flaska: 310 Kr
Fruktigt och friskt med toner av tropisk frukt, päron, färska örter 
och melon. Fin läskande eftersmak.
Passar till smakrika vegetariska rätter, pasta med, skaldjur och som 
sällskapsvin.

Rose
Ananto Bobal Rose (Valencia, Spanien)
Glas: 75 Kr / Flaska: 295 kr
Torr, frisk och fruktig smak av varma röda bär.

Bardolino Chiaretto La Sogara Rosé (Venetien, Italia)
Glas: 95kr / flaska 350 kr
Bärig smak med inslag av rabarber, örter, smultron och 
blodapelsin.

Mater Anna Rose (Venetien, Italia)
Glas: 80 Kr / Flaska: 310 kr
Fruktig och fräsch med inslag av röda bär och frukter samt en fin 
kryddighet.

Bubbel
Le Dolci Colline Prosecco (Italien)
Glas: 75 Kr / Flaska: 279 kr
Friskt och fräscht med fruktighet från citrus och gröna äpplen. 
Delikat och livligt med pigg syra och smak av grapefrukt och 
citrus. Serveras kyld som aperitif.

Prosecco Bolla Organic (Italien)
Glas: 90 Kr / Flaska: 350 kr
Smakerna är friska och fruktiga med en generös fyllighet, 
eleganta bubblor och långt aromatiskt avslut.

Bolla Prosecco Rose (Italien)
Glas: 85 Kr / Flaska: 330 kr
Vinet är fräscht i stilen med balanserad syra i perfekt harmoni 
med den djupa frukten.

Dessertvin
Rocca Sveva Recioto di Soave Classico (Venetien, Italien)

Glas: 65 kr
Torr, frisk och fruktig smak av varma röda bär.

- COCKTAILMENY -
Pazzo Special - Husets special
Pris: 149 kr
Hotel Starlino Rose Apertivo och Ginger Joe.

Medelhavsbris
Pris: 125 kr
Likör 43 (Orochata), Limoncello.

Shaking orgasm 
Pris: 155 kr
Baileys, Kahlua, Amaretto, grädde och chokladpulver.

Between the sheets
Pris: 150 kr
Konjak, ljus rom, Cointreau och nypressad citron.

Chanel no 12
Pris: 155 kr
Ljus rom, ananasjuice, mynta toppad med musserande vin.

Hamingway Daiqiri
Pris: 150 kr
Ljus rom, färskpressad lime, sockerlag och äggvita.

Daiqiri Pazzo 
Pris: 155 kr
Ljus rom, sockerlag, färskpressad lime toppad med musserande 
vin.

Basilika Smash
Pris: 149 kr
Basilika, Gin, nypressad citron, sockerlag.

Grapefruit G&T 
Pris: 149 kr
Malfygin, Campari, grapefruktjuice, grapefrukttonic, hallon och 
grapefrukt för pynt.

Pink Panter
Pris: 149 kr
Likör 43 (original), Grenadine, Kall mjölk.

Margarita
Pris: 149 kr
Tequila, Cointreau och nypressad lime.

Italien Margarita
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Pris: 149 kr
Tequila, Amaretto och nypressad lime.

Spanish Margarita
Pris: 149 kr
Tequila, Likör 43 och nypressad lime.

Espresso Martini
Pris: 149 kr
Vodka, Kahlua, sockerlag och kall espresso.

Espresso 433
Pris: 149 kr
Likör 43 (original), Vodka, Espresso.

info-circle Fråga oss om klassiska cocktails eller ”on the rocks” drinkar.

- SOFTDRINKS -
Läsk
Pris: 25 kr
Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite, 7 UP, Fanta, Fanta Lemon

Loka
Pris: 25 kr
Päron, citron eller naturell

San Pellegrino
Pris:  25 kr
Aranciata, Limonata

- VARMA DRYCKER -
Kaffe  25 kr
Espresso   30 kr
Fråga oss om kaffedrinkar  149 kr

- ALKOHOLFRITT -
info-circle Fråga oss om alkoholfria alternativ.


