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Återvinn
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Förpackningar är branschens största klimatutmaning.



Smakar öl &  
grapefrukt

Törstsläckarnas törstsläckare!
Pripps Radler 0,0% är en uppfriskande blandning av alkoholfri ljus lageröl och frisk  

grapefrukt. En dryck vi förknippar med avkoppling, gemenskap och de blå stunderna.  
Höga betyg i smaktest och stort köpintresse från svenska konsumenter.  

Perfekt för soliga uteserveringar! 
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En grön framtid 
Efter några riktigt tuffa år för branschen delar  
VD Peter Hammarstedt med sig av sina tankar  
kring framtiden.  

Carlsberg brygger för morgondagen
En tredjedel av Carlsbergs vinst går till forskning och 
bidrag för att skapa både bättre öl och en bättre värld. 
Läs mer om Carlsbergs stiftelse på sid 8. 

Hållbara förpackningar
Att skapa hållbara förpackningar är branschens  största 
klimatutmaning. Hållbarhetschef Anna Anderberg 
 berättar om Carlsbergs miljöarbete. 
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Konsten att kombinera 
Rätt matchat kan öl verkligen lyfta en maträtt, men  
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En grönare
framtid

Senaste året har varit tufft och för många 
av våra kunder och andra företag inom 
 besöksnäringen har det varit på gränsen till 
olidligt. Därför är vi oerhört glada att änt
ligen se barer, restauranger och hotell leva 
upp igen över hela landet. De har verkligen 
förtjänat det. 

Med pandemin i backspegeln är det  äntligen 
dags att gasa på, men det är ett lite  förändrat 
landskap vi kör igenom. Med fler som  jobbat 
och fortsätter jobba hemifrån så har restau
ranger utanför stadskärnan i många fall 
 klarat sig bättre än de med citylägen. Folk 
har upptäckt sina lokala ställen, och så länge 
kvaliteten är hög så kommer de fortsätta 
umgås, äta och dricka gott, även i grann
skapet. Samtidigt beställer fler än någon
sin hem sin mat. Att man fortsätter stödja 
restaurangerna även då man äter hemma är 
 förstås positivt. Med alla alkoholfria alter
nativ som går att skicka med så blir det bra,  
men inte lika bra som på plats. För den där 
magin som uppstår på restaurang, med det 
personliga mötet, en perfekt upphälld öl i 
glaset och det härliga sorlet i lokalen, den är 
svår att återskapa hemma. 

Oavsett vad som händer härnäst så kommer 
vi fortsätta investera i att få fram  fantastiska 
produkter och varumärken, skapa bättre 
verktyg för våra kunder och höja vår service
nivå. Allt för att göra oss till en bättre part
ner framåt. Men vi kommer även ta hållbar

het till nästa nivå. Och vi är övertygade om 
att resan dit måste göras tillsammans med 
våra kunder.  

Carlsberg har alltid försökt brygga  bättre 
öl, men även brygga öl på bättre sätt. Vi 
jobbar ständigt med att få ner energi och 
vattenförbrukningen i vår produktion, att 
minska transporternas miljöpåverkan och 
att utveckla mer hållbara förpackningar. 
Bland annat har vi tagit fram en prototyp
flaska gjord av växtfibrer. Projektet har 
utvecklats till något större där vi  arbetar 
tillsammans med andra företag för att 
 hitta nya sätt att förpacka drycker och att 
 minska koldioxidavtrycket. 

Vår huvudägare är en stiftelse som  donerar 
stora belopp varje år till forskning och inte 
bara för att  göra ölen bättre, utan även för 
att göra världen bättre. Och trots att det 
inte deklareras i ingrediensförteckningen 
så tycker jag att det får ölen att smaka ännu 
lite godare. 

Peter Hammarstedt
Managing Director/VD, Carlsberg Sverige
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Eriksberg – Sortiment

En god historia.
Eriksberg grundades 1864 med målet  
att ta fram ett riktigt gott öl till mat,  
och ända sedan det  första maltkornet 

såddes har smaken stått i fokus. 

Eriksberg är ett brödigt aromatiskt öl med  örtig humle 
och Sigillmärkt kornmalt från Tosterups slott på  Österlen. 
En lageröl åt det fylligare hållet med en  markerad  beska 
som står sig  utmärkt bredvid en god  tallrik svensk  husman. 
Schnitzel, pytti panna och revbenss pjäll är bara några av 
de salta och stekta  s makerna som lyfts av  Eriksberg, som 
även har blivit utsett till “Bästa surströmmingsölet” av 
Surströmmings akademien.

Likt en god historia stannar kvar i minnet, så följs 
 Eriksberg av en lång och maltig eftersmak som bildar en 
härlig balans till efterbeskan och det citrus aktiga  avslutet. 
Doften av rosmarin, tallskog och nyslaget hö vittnar om 
en svensk klassiker.  Godast över bordet, till ångande 
husmans kost och mustiga möten. En ständig följeslagare 
där goda   historier skapas. 
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Det hela började för 175 år sedan 
när grundaren J.C Jacobsen ofta 
gick tillsammans med sin son, 
Carl, uppför en liten kulle, Berg,  
i Köpenhamn för att överse  bygg   -  
andet av ett litet hantverksbryg-
geri. Du kanske redan  gissat att 
det  lilla bryggeriet skulle  döpas 
till just Carls-berg. Men ingen 
 kunde gissa då att det var grun-
den till att bli världens  tredje 
största bryggerikoncern.

Tiden gick. Ölet bryggdes.  Livet 
lekte. Men J.C  Jacobsen  ville att 
Carlsberg skulle fort sätta förfina öl-
bryggandet, nu och för alltid. Och 
1876, knappt 30 år  efter företaget 
grundades,  skapade J.C Jacobsen 
Danmarks första kommersiella stif-
telse – Carlsberg Foundation.  

Deras uppdrag har  sedan den 
dagen varit att hjälpa Carlsberg-
bryggeriet fokusera på innovation 

För ett bättre öl 
idag – och en bättre 

värld imorgon

och högkvalitativa  produkter, 
samt ge tillbaka till samhället 
genom att stödja forskning. Stift-
elsen finansierar bland  annat 
Carlsbergs Forskningslaborato-

ri  um, som många menar är  vär l d  - 
 ens främsta i sitt slag. Där har 
bland annat Emil Christian 
Hansen renodlat öljäst för första 
gången 1883, vilket är grunden 
för  modern ölbryggning, och 
 Sören Sörensen uppfann PH- 

Carlsbergs gröna flaska och danska arv känner de  flesta 
till. Men det är förvånansvärt få som vet hur det hela 

startade, och att en tredjedel av Carlsbergs vinst länge 
gått tillbaka till samhället. 

skalan  redan 1909. 
J.C Jacobsens son Carl grun-

dade även Nya Carlsbergfonden, 
som stödjer konst och konst-
museet Glyptoteket i Köpenhamn, 
och skänkte en gång i tiden Lilla 
Sjöjungfrun till det danska folket.

Vinst är viktigt –  
men inte allt

Styrelseordförande för  Carlsberg 
Foundation och hela Carlsberg-
koncernen är professor  Flemming 
Besenbacher. Han brukar  beskriva 
Carlsberg med fyra P:n – Profit, 
Purpose, Planet och People.

– Profit, vinst, är viktigt, men 
det är inte det enda som är vik-
tigt. Carlsberg är ett företag som 
drivs av ett Purpose, syfte. Det 
är formulerat som ”Brewing for 
a better today and tomorrow”, 
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”Carlsberg är 
ett företag  

som drivs av  
ett  syfte”

vilket väldigt väl fångar var vi 
kommer ifrån, och vår fram-
tid. De flesta går inte till jobbet 
 enbart för att öka företagets 
vinst utan söker även ett  högre 
 syfte. Nästa P är  Planeten. 
 Enligt mig kan man idag inte 
driva ett  företag, med våra 
 globala klimat utmaningar, och 
inte ha hållbarhet som en 
fullt integrerad del i verksam-
heten. Här har vi högt ställda 
mål och utvecklar hela tiden 

nya innovationer för att nå 
dessa. Det slutliga Pt är för 
 People, människor. Det är 
väldigt  viktigt, för alla före-
tag, att ha rätt människor, 
med rätt kompetens på rätt 
position. Kanske  viktigare 
än någonsin, säger professor 
 Besenbacher.

Precis som när stiftelsen 
grund  ades är hälften av styrel-
sen professorer tillsatta av 
 danska vetenskaps akademin.

Dr Flemming är en dansk fysiker och 
professor i nano teknik på institutionen för 
fysik och  astronomi, Aarhus universitet. 
Han är också grundare av iNano som är en 
del av fakulteten för vetenskap och teknik 
vid Aarhus  universitet.

Flemming
Besenbacher
Styrelseordförande,  
Carlsberg Foundation

För forskning och testning har Carlsbergs laboratorium ett fullt  utrustat 
bryggeri komplett med filtrerings- och tappningsanläggning. 

Probably the best 
 laboratory in the world

Carlsbergs forskningslaborato-
rium är ett av de bästa i  världen 
som fortfarande investerar i 
grundläggande forskning  omkring 
ölbryggande. Men det lägger även 
grunden för mycket  annat. 

– Du kan säga att det är  trivialt 
att göra en öl, men å  andra sidan 
kan den forskningen appliceras 
på annat och mycket  kopplas till 
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kvalitet och hållbarhet, som att 
utveckla mer motståndskraftigt 
sädesslag eller jäst som kan för-
korta bryggprocessen. Idag efter-
frågas även nya öltyper med nya 
ingredienser, och på det området 
händer mycket forskning just nu, 
säger Besenbacher.  

Långsiktigt värde
skapande för fler

Att en tredjedel av vinsten  delas 
ut av stiftelsen ser  Professor 
 Besenbacher som naturligt för 
Carlsberg, att söka  långsiktigt 
värdeskapande genom att ta hän-
syn till behoven hos alla sina 
 intressenter, och samhället i stort. 

– Företag som ägs eller kont-
rolleras av en stiftelse har  generellt 
en mer långsiktig syn på att göra  
affärer. Ibland kan man göra 

dumma saker på kort sikt för att 
göra aktieägarna  glada, men det 
kanske inte är rätt på 5–10 års 
sikt. När Carlsberg är välskött 
och går bra innebär det att utdel-
ningarna går upp, vilket innebär 
att vi har mer pengar för forskning 
som kommer det  globala samhäl-
let till nytta, menar  Professor 
 Besenbacher.

Varken Flemming eller någon 
annan på stiftelsen utser person-
ligen vilka som ska få bidrag utan 
det sker alltid utifrån en reglerad 
ansökningsprocess. 

Då Covid-19 slog till början av 
2020 stöttade Carlsberg Founda-
tion tre forskningsprojekt med 
drygt 100 miljoner, för att mildra 
utmaningarna som kom med den 
globala pandemin.

2012 delade stiftelsen ut unge-
fär 100 miljoner till olika  projekt, 

Carlsbergs stiftelse

Stiftelsen stödjer  forskning 
inom naturvetenskap, 
 samhällsvetenskap och 
 humaniora. Forskning som 
kan bidra till social utveckling 
och hjälpa till att övervinna, 
på både lokal och global nivå, 
de  utmaningar som världs-
samfundet står inför. Från 
massiva flyktingströmmar, 
konflikter och terrorism, till 
klimatförändringar, framtida 
energiförsörjning och brist på 
rent vatten.

inte minst inom hållbarhet. I år 
är den siffran 1 miljard. En ut-
veckling som bäddar för en grön 
framtid, på mer än ett sätt.  

10 Carlsberg Range 2022

”Idag efterfrågas även nya  
öltyper med nya ingredienser”
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125 år av  
bryggarkonst

”Det finns inga genvägar om man vill brygga ett gott öl”. 
Så sa han, skepparsonen John L. Skantze, när han i slutet 
av 1800-talet gick ut bryggarskolan med högsta betyg och 
reste runt i landet för att hitta landets renaste källvatten. 

Redan som 5-åring hade Skantze 
bestämt sig för att bli bryggare och först 
när han kom till Falkenberg hittade 
han det han sökte. Stadens friska, klara 
och mjuka källvatten gjorde tomten vid 
ån alldeles perfekt. Här byggde han, 
finansierad bland annat av apotekaren 
och kommunalmannen J.C. Brag, sitt 
efterlängtade Bryggeri AB Falken 1896. 
Skantzes recept på framgång är lika 
enkelt som det är svårt. Utan genvägar 
måste man nämligen ta den långa, 
komplicerade vägen för att få det man 
vill ha. Men den som smakat en Falcon-
öl vet att det är mödan värt. 

Det enda som duger för att brygga 
riktigt god öl är noggrant utvalda 
råvaror och absolut rent vatten. Men 
tro inte att enbart ingredienser av hög 
kvalitet räcker för att lyckas. Det krävs 
stor yrkesskicklighet för att bereda 
och brygga på precis rätt sätt, så att 
jäsningsprocessen omvandlar dem 
till just det öl man är ute efter. Det 
är bryggmästarens och bryggarnas 
kunskaper om råvarornas egenskaper 

och tillverkningsförlopp som avgör om 
ölet får den rätta smaken. Det är dessa 
grunder som Falcon bryggs på än idag.

Falcon är en småstadsklassiker med 
en trygg och tidlös smak av en stor 
stark gemenskap. I år firar Falcon 125 
år av bryggarkonst. Under den tiden 
har trender kommit och gått, men 
Falcon har bestått. Genom åren har 
vår kära pilgrimsfalk vakat över oss. 
Med varm blick har den sett generation 
efter generation förfina Falkenbergs 
stolthet och blivit en 
symbol för goda stunder 
tillsammans. Ett öl med 
högsta kvalitet, utan bäst 
före datum.

Visionen för Falcon är 
att fortsätta vara ett klassiskt 
svenskt öl med hög kvali-
tet, bryggt med passion 
och hjärta i  Falkenberg – 
av människor som älskar 
hant    verket och vill skapa 
den perfekta ölen. 
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Daylight är en smakrik, läskande och alkoholfri IPA som 
går att dricka när som helst, dag som natt. En ljus ale 
som passar alla tillfällen, fest som vardag!

0,5 %

NCB Daylight Helsida.indd   1NCB Daylight Helsida.indd   1 2021-12-01   13:422021-12-01   13:42
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Anna Anderberg är hållbarhets-
ansvarig på Carlsberg Sverige 
och jobbar med de här frågorna 
dagligen. 

– Inom dryckesbranschen är 
vi konkurrenter, men när vi  pratar 
hållbarhet så är vi även bransch-
kollegor. Vi samarbetar i nätverk 
för att nå gemensamt uppsatta 
mål. Hållbarhet är  viktigt för oss 

– Det är en ambitiös klimat-
agenda. När vi tittar på hela värde-
kedjan finns det många områden 
som vi arbetar med; hur råvarorna 
odlas, transporter och vår egen 
produktion.  Carlsberg Sverige har 
sedan 2017 en klimat neutral pro-
duktion utifrån energiförsörjning-
en, det var vi först med att uppnå 
inom  Carlsberg-koncernen. All 

Grönt förpackad
framtid

Hållbarhet ligger alltid högt på Carlsberg Sveriges  agenda. 
Som ett av Sveriges större bryggerier arbetar de aktivt 

med att minska sin klimatpåverkan, både som bolag och 
 tillsammans med andra aktörer i dryckesbranschen. 

alla och genom att samverka blir 
vi starkare och kan göra större 
skillnad tillsammans än var och 
en enskilt.  

Carlsbergs globala klimatmål 
är att företaget ska ha noll 
koldioxid avtryck i den egna pro-
duktionen och minska klimat-
påverkan med 30 % sett över hela 
värdekedjan senast 2030. 
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dryck vi producerar – varje öl, 
läsk och cider – tillverkas av grön 
el och biogas. När vi tittar på 
klimat avtrycket för den svenska 
verksamheten kommer nästan 
60 % från förpackningar, så det är 
självklart vårt fokus, säger Anna.

Att jobba grönt är inte 
helt svart och vitt

Hållbarhet och främst förpack-
ningarnas klimatpåverkan är inte 
helt svart och vitt. Det finns flera 
faktorer att räkna in. För Carls-
berg Sverige handlar det om att 
optimera förpacknings portföljen 
och välja smarta  format med låg 
påverkan, som samtidigt uppskat-
tas av  konsumenterna. 

– Många konsumenter tror att 
plast är sämst och att glas är 
bäst, men tittar vi till exempel på 
PET-flaskan så har den en  relativt 
låg klimatpåverkan i förhållande 
till engångsglasflaskan, detta  efter- 
som den till stor del är gjord av 
återvunnet material och  pantas, 
nästan 86 % av all PET samlas in 
och återvinns i Sverige idag, 
 berättar Anna.

Även aluminiumburken står sig 
bra i relation till engångsglas-
flaskan. Aluminiumburkar  består 
till 50–60 % av återvunnet mate-
rial och 89 % pantas efter  använd - 
 ningen. Sist men inte minst har 

fatölen en låg klimatpåverkan när 
man tittar på hur öl serveras på 
krogen, ett format som ger mycket 
dryck i förhållande till förpack-
ningen. 

återvinna DraughtMaster ytterli-
gare, och vi har som mål att öka 
insamlingen hos kunderna från 
dagens drygt 30 % till uppemot 
90–100 %.  

Många krogar och restauranger 
ställer allt högre krav på för-
packningarna i sitt sortiment, 
och vill ha kunskap kring håll-
barhet. 

– Vi vill göra det lättare för 
kroggästerna att göra hållbara 
val. Systembolaget har exempel-
vis märkt upp i butik för att göra 
det lätt för kunderna att handla 
hållbart. Kanske kan vi tänka 
till och göra något liknande på 
 krogen, till exempel addera det i 
dryckesmenyerna för att tydlig-
göra klimatsmarta dryckes-
alternativ för gästerna. De flesta 
vill göra gott, och vi har goda 
möjligheter att hjälpa dem på 
 vägen.

– Carlsbergs egen fatöls lösning 
DraughtMaster är ett system som 
vi ständigt utvecklar för att det 
ska bli mer hållbart. I somras 
 introducerade vi ett transparent 
fat som ökar möjligheterna att 

”De flesta vill göra 
gott, och vi har goda 
möjligheter att hjälpa 

dem på  vägen.”
Anna Anderberg,  

Hållbarhetschef Carlsberg Sverige
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Rätt plast på rätt plats

I början av 2021 lanserade Carls-
berg Sverige ett plastlöfte med am-
bition att minska den totala mäng-
den ny fossil plast och ha noll 
plastspill. Plasten de sätter på 
marknaden ska samlas in, åter-
vinnas och kunna återvinnas igen, 
i cirkulära plastflöden. Initiativet 
innehåller flera konkreta mål, 
bland annat ska PET-portföljen 
bestå av minst 50 % återvunnen 
plast 2022, all plastfilm runt multi-
pack ska  bestå av 100 % återvun-
net  material 2022, vilket minskar 
dess koldioxidpåverkan med upp 
till 60 %. Alla plastförpackningar 
ska vara materialåtervinningsbara 
2025, och Carlsberg ska  bidra till 
att det 90-procentiga insamlings-
målet nås. 

– Med en tydlig plaststrategi 
blir det lättare för oss att räkna på 
de förändringar vi genomför. Alla 

delar bidrar till helheten, stora 
som små. För att ge ett  exempel så 
ersattes plast sug rören för Festis i 
Tetra Brik med pappers sugrör i 
somras, och bara det ger en årlig 
besparing på ca 4,5 ton plast. 

Skål för en bra öl

Det pågår många spännande inno-
vationer inom förpacknings värld en. 
Carlsberg-koncernen arbetar bland 
annat med utvecklingen av en 
pappersbaserad  ölflaska som  be - 
står av 100 % förnybart material, 
the Green Fiber Bottle. Det finns 
bioplaster som baseras på tallolja 
och det pågår experiment med att 
utveckla  cirkulära förpacknings-
lösningar, bland annat där du kan 
fylla på och återanvända den 
 redan  köpta förpackningen med 
dryck igen. Vad som än händer på 
förpackningsfronten de  kom ma n- 
de åren är Carlsberg  Sveriges 

 ambition tydlig: 
– Vi vill sälja öl som är ”green 

and clean”. Som konsument ska 
du veta att dryck från oss är gjord 
på ett hållbart sätt, med bra rå-
varor och där förpackningen har 
låg klimatpåverkan. Helt enkelt att 
du får en riktigt bra öl på alla sätt, 
avslutar Anna.  
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Upplyst ölkultur 

Sedan 2014 har det skapats magi i den gamla  lampfabriken 
Luma. Att skapa bra stämning, underhållande event, 
 sprida ölkunskap och framförallt att  erbjuda god öl ligger 
i Nya Carnegiebryggeriets DNA och de har som mål att vara 
en samlingsplats för öl. En hub för ölkultur och öl kunskap i 
 Stockholm, oavsett vilken kunskapsnivå man ligger på. En 
plats att uppleva öl med alla sinnen, helt enkelt. 

Få har missat bryggeriets storsäljare 100W IPA och LUMA 
Pils, men under åren har Nya Carnegiebryggeriet bryggt 
över 150 olika öl. Vissa har varit engångsbrygder som för-
svunnit lika fort som de kom, andra har bryggts sedan 
start och bryggs än idag.

Tillsammans har det skrattats, gråtits och svurits 
över alla lyckade brygder, misslyckade chansningar och 
 fantastiska event som hunnits med. Och det har  hunnits 
med  mycket  sedan de satte igång. Öl på  isblock från 
 Torneälven, öl på  gammalt surdegsbröd, öl på återvunnet 
avloppsvatten och öl på Hammarbyhöjdens syrénklasar.

Till bryggeriet kan du komma för att lära dig mer om 
öl, äta god mat eller bara för att ta något att dricka i baren. 
 Lampfabrik eller ej, det låter ju lysande. 

En gammal lampfabrik, fyra bryggare och 
craft-entusiaster utspridda över halva världen. 
Så började Nya Carnegiebryggeriets historia – 

och den håller på än idag. 

Nya Carnegiebryggeriet – Sortiment
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Med far- och morföräldrar som 
var bönder så det har  alltid fun-
nits en stor respekt för rå varan, 
även innan han gav sig in restau-
rangbranschen. Till en  början 
var det möjligheten till jobb 
som lockade honom, men kär-
leken till maten fanns alltid där. 
 Fredriks karriär började som 
16-åring så han sökte en gesäll-
utbildning i Stockholm, och sedan 
dess har det minst sagt rullat på. 

Att laga mat och vara  kreativt 
och skapa varje dag fick honom 
att jobba väldigt hårt, och  väldigt 
mycket. Något som gav resultat, 
och redan som 23-åring blev 
han Årets Kock. 

– Mina vänner säger att jag 
ville lite mer än andra när jag 
var yngre. Att jag jobbade lite 
mer och lite hårdare än de  flesta 
andra. Det stämmer nog. Jag har 

Krögaren med smak 
för utveckling

lagt rätt mycket tid  tidigt, men 
jag drivs av utveckling,  säger 
Fredrik. 

Idag har Fredrik jobbat i över 
40 år. Det är en ganska lång tid, 
men enligt honom själv så är 
man aldrig fullärd. För att fort-
sätta utvecklas försöker han ta 
del av den yngre generationen 
som kommit in i branschen. 

– Jag älskar att följa den  yngre 
generationen och se hur de  tänker 
kring mat och dryck. Det går så 
jävla fort, det gäller att vara på 
 tårna, säger Fredrik. 

Hållbarhet – lättare 
sagt än gjort

En del i utvecklingen är att hänga 
med och anamma ett bättre tänk 
kring hållbarhet, vilket Fredrik 

Fredrik Eriksson är en av Sveriges mest erfarna och  prisbelönta 
kockar och krögare. Idag driver han två restauranger i  Stockholm 
– Långbro Värdshus och Restaurang Nationalmuseum. Med över 
40 år i branschens toppskikt så är han en stor inspiration för 
 många, och vi har pratat med honom för att få hans tankar  

kring mat,  dryck och hållbart företagande. 

länge försökt göra på sina krogar. 
För fem år sedan satte han upp 
 ordet på kontorets anslagstavla. 

– Hållbarhet är ett väldigt brett 
och intressant ord, men inte helt 
enkelt. Det är så  mycket man 
måste ta hänsyn till, där mat och 
odling är en stor del, och vi som 
jobbar med det  spelar en stor 
roll. Vilka produkter ska vi jobba 
med och inte. Där är det viktigt 
med stora företag som Carlsberg 
som kan driva hållbarheten fram-
åt och bekosta den. Det är inte 
 billigt, konstaterar han. 

Men man måste inte driva  inter - 
nationella jätteföretag för att göra 
skillnad. Fredrik anser att det 
absolut viktigaste är att engagera 
personalen så att alla jobbar mot 
samma mål.  

– Det handlar om att få med 
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alla, annars går det inte. Vi har 
haft en hållbarhetsgrupp med 
unga anställda som kommer med 
idéer. Vi måste se det brett och 
stort och långt fram, samtidigt 
som det är här och nu det  händer. 
Att varje dag ta hand om råvaror 
och minska svinnet. 

Men Fredriks tankar kring  rest - 
aurangers hållbarhet sträcker sig 
långt utanför köket. Ända upp 
på taket faktiskt, och han tycker 
man kan se över hur man värmer 
upp fastigheten, till  exempel om 
det går att sätta upp solceller.

För att få med personalen på 
den här resan och dela hans  vision 
använder Fredrik den egenutveck-
lade plattformen Krogkoden. Ett 
digitalt verktyg där de för dialog 
med personal och ser till att alla 
känner sig involverade och är upp-

daterade kring vad som händer. 
Ett väldigt bra stöd för chefer kring 
hur man kan  driva engagemang 
och utveckling på arbetsplatsen. 
Men Krogkoden ersätter inte allt, 
det krävs även fysiska möten och 
stor närvaro, anser han. 

– Bygga engagemang handlar 
väldigt mycket om att ha kontinu-
erliga möten. Ska man ha vecko-
möten ska man ha det varje vecka 
och involvera alla. Sedan är det 
viktigt med stor närvaro från mig 
och mina närmaste som ska vara 
ledstjärnor för att ge feedback och 
komplimanger. 

”Ju äldre jag blir desto 
större ansvar vill jag ta.”

Utöver att försöka dra sitt strå 
till den hållbara stacken jobbar 
 Fredrik även mycket för att ge 
barn bättre och godare mat. 

– Den offentliga måltiden har 
en viktig funktion. Barn och 
ung domars måltider är viktiga 
för att skapa trygghet och  rutin. 
Det  spelar ingen roll om det är 
en finkrog en nöjespark eller 
en skolmatsal. Man vill bli väl 
 bemött och ha en trevlig stund. 

Det finns naturligtvis skill nader 
i kvaliteten men glädjen ska 
 finnas och att vårda  måltiderna 
efter sina  förutsättningar, säger 
Fredrik.

Som krögare försöker Fredrik 
också ta ett socialt ansvar och 
sätta ett gott exempel för andra i 
branschen att ge fler människor 
möjlighet att integreras och  jobba.  

– Alla ska få en chans. Vi har 
till exempel flera anställda som 
har funktionsvariationer, som vi  
behöver stötta ibland. Och flyk-
tingar, eller äldre personer som 
hamnat utanför branschen i och 
med pandemin. Deras  kunskap 
kan ta längre tid att få fram, 
men i slutändan är det helt klart 
värt det.

Smaker under ständig 
utveckling

Fredrik Eriksson har  utvecklat 
en personlig stil där svenska mat-
traditioner influeras av  andra 
 länder. Ibland lite franskt, ibland 
italienskt och ibland  japanskt, 
men grunden av klassiska  svenska 
smaker består. Med åren har 

22 Carlsberg Range 2022

”Att varje dag 
ta hand om 
råvaror och 

 minska svinnet”

 Fredriks  filosofi kring  maten även 
influerats allt mer av hälsa och 
grönt. I år är exempelvis första 
året han  serverar veganska kött-
bullar på julbordet. 

Öl och mat har mer att 
upptäcka

När det kommer till öl och mat 
i kombination så anser  Fredrik 
att det finns många givna kom-
binationer men att det fort-
farande är ett område som kan 
utforskas mer. Och det är inte 
bara maten som spelar in när 
det kommer till att få ut det 
mesta av ölen. 

– Många gånger pratar vi 
om att ett kraftfullt rött vin 
 passar perfekt till hösten och 
kött gryta, men en öl med lite 
tydligare  karaktär passar  precis 
lika bra. Vad man än äter till så 
ska ölen vara  perfekt upphälld i 
rätt glas. Det gör mer än man 
tror för smaken. Sedan kan man 
 prata detaljer, att viss öl ska vara 
 iskall, en annan ska vara  några 
grader varmare för att få fram 
alla smaker, och om den serveras 
rätt så påverkar det förstås vilken 
mat den matchas med. Vi har 
stor möjlighet att göra ölkulturen 
ännu  bredare. Om vi kan labo-
rera med vin och vacker mat så 
kan vi göra samma resa med öl,  
avslutar Fredrik.  

– Vi har bestämt oss för vad 
maten ska vara, men utmanar 
oss själva med att laga grönt och 
veganskt. Sen kan man freaka ut 
ibland och ha en indisk afton 
och göra vad man vill, men det är 
 viktigt att ha en grundlinje. 

En viktig del i att hålla sig på 
rätt spår är att se till att råvaror-
na är bra. Inte bara till kvalitet, 
utan även den etiska aspekten.  

– Man behöver ha  sjyssta  råvaror 
i köket. Nu när man till  exempel 
debatterar kyckling så måste man 
hela tiden följa  debatten så att man 
kan stå för råvaran. 
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”Vi har bestämt
oss för vad 
 maten ska vara, 
men utmanar  
oss själva med 
att laga grönt 
och veganskt.”



1. Lätt mat, lätt öl. Fyllig mat, fyllig öl. 
Lättare mat, exempelvis sallader eller skaldjur passar ofta en 
 lättare öl, som veteöl, stout eller ljus lager.  Till tyngre mat, 
 exempelvis en viltgryta, då passar det perfekt med en mörk ale, 
mörk lager eller stout. 

Prova ett lätt öl: Carlsberg hof, Guinness och NCB Kellerbier. 
Prova ett fylligare öl: Brooklyn Lager och Eriksberg Karaktär.

2. Högre alkohol passar fett bra 
Vissa ölstilar med högre alkoholhalt, till exempel imperial- eller 
dubbel IPA kan upplevas som lite eldiga. Fet mat är perfekt för  
att släcka den elden.  

Prova: NCB 200W DIPA

3. Beska höjer beska 
Bittra salladssorter, honung, het chili och annan mat med beska, 
sötma eller hetta får ölen att upplevas som ännu mera besk. Då är 
det bättre att matcha med en witbier eller lager med mindre beska. 

Prova: 1664 Blanc eller Carlsberg Export

Rätt öl till rätt mat 
– Tre snabba tips

Visste du det här  
om kolsyra? 

Kolsyra skär genom fet mat 
vilket får tunga rätter att 
kännas lite lättare.  Bubblorna 
dämpar även sältan och 
sötman. Så om du undrat 
varför öl passar så bra till 
svensk husmanskost, som ofta 
är både salt och fet med en 
liten sötma, så vet du det nu.

Med ett ofantligt stort utbud och smakvariationer av 
öl så finns det alltid någon öl som passar till maten. 
Men att matcha smaker, och rätt öl till rätt mat är en 
hel vetenskap i sig. Det finns dock några enkla regler 
att förhålla sig till. 
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Staropramen Premium är vårt flaggskeppsöl och en omåttligt populär mångsysslare, lika god att dricka
på egen hand som till den svenska husmanskosten. Men det finns mer att upptäcka i Staropramenfamiljen.

Varför inte en Staropramen Dark till steken med potatisgratäng, Unfiltered när det vankas asiatiskt
eller Granat till höstens vilträtter. Rätt öl till maten förhöjer måltidsupplevelsen.

Servera den alltid med en perfekt skumkrona.

Non Alcoholic
Art nr. 1930

Dark
Art nr. 1632Premium

Art nr. 1679

DET FINNS EN STAROPRAMEN
FÖR VARJE MÅLTID

Granat på fat
Art nr. 21811

Unfiltered på fat
Art nr. 22935Premium på fat

Art nr. 21252



Idag känner de flesta till  Carlsberg men företagets 
historia som pion järer inom  bryggarkonst en är 
 mindre känt. Carlsbergs  upptäckter resulterade i 
revolu tion erande byggning av lageröl och  gjorde 
Carlsberg till front figuren för  kvalitativ lager. 

J.C. Jacobsen började brygga på sin bakgård, 
men efterfrågan blev snabbt högre, vilket inne-
bar att ett större bryggeri behövdes. Han  hittade 
den  perfekta platsen strax utanför centrala 
 Köpenhamn. År 1847 stod bryggeriet färdigt och 
han döpte det efter sin son 
Carl och det danska ordet för 
 kulle, ”bjerg”. Med det sagt så 
var  Carlsberg grundat. Idag är 
platsen för det  gamla bryggeriet 
en viktig del av  Köpenhamns  
historia. 

Sember Arden –  
Always Burning
Vi kan sikta på det och nästan 
komma dit, men perfektion 
kommer alltid vara ouppnåeligt. 
Det betyder förstås inte att man ska sluta försöka. 
Carlsberg kommer alltid försöka göra saker och 
ting bättre. Det är med denna filosofi som en av 
världens främsta slogans kom till – Probably the 
best beer in the world. En filosofi som är lika rele-
vant idag som när J.C. Jacobsen valde sin väg med 
företages motto ”Always Burning”. 

Med J.C. Jacobsens etablering av Carlsberg-
laboratoriet år 1875 markerade Carlsbergs 
 engagemang och nyfikenhet på att brygga det 
 förmodligen bästa ölet i världen. Laboratoriet 
 spelade en mycket stor roll för utvecklingen av öl, 

In pursuit of better

och de banbrytande upptäckter som genererades 
från laboratoriet delades vidare till hela bryggar-
industrin. Exempelvis när de år 1883 upptäckte 
hur man kunde rena jästen för att få en bättre öl. 
Denna upptäckt delades till konkurrenter, med 
 avsikten att JC Jacobsen ville att alla människor 
skulle få  uppleva fantastisk öl. 

Carlsberglaboratoriet var bara början på 
J.C. Jacobsens livslånga  passion för vetenskap och 
ölbryggning. Laboratoriet fortsätter än idag att 

 hitta nya och innovativa sätt 
att brygga förmodligen  världens 
bästa öl. 

Carlsberg  Foundation 
– en av världens  äldsta 
stiftelser
Varje fredag arrangerade 
J.C. Jacobsen middagar där 
forskare, artister,  författare, 
skådespelare och musiker 
 kunde sitta och samtala med 
varandra. Det var säkerligen 

på en av dessa middagar som idén till  Carlsberg 
 Foundation kom till. 1876 etablera-
des stiftelsen vars  syfte var att stödja 
forskning. Sonen Carl byggde  vidare 
på sin fars stiftelse och skapade  
New Carlsberg  Foundation för att 
stödja konst och kulturliv.  Senare 
blev bägge dessa  stiftelser en och 
samma och stödjer än idag  initiativ 
kring forskning och kultur projekt 
som berikar människors liv i 
 Köpenhamn och runt om i  världen.  

1845 reste en ung dansk bryggare från Köpenhamn 
till München för att få tag på en speciell jäst för 
hans öl. Hans namn var J.C. Jacobsen och han  

skulle snart grunda Carlsberg.
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Produkter
Troligen 
världens 
bästa öl.
Vi är mycket stolta över vår fina portfölj 
med produkter från världens alla hörn. 
Från lättdrucken lager och mångsidig ale, 
till frisk veteöl, mustig porter och mörk stout.

1664 Lager

Internationell stil

Brödig doft av malt och örtighet från humlen. 
Smak av tropisk frukt som stannar länge.

Ursprung: Frankrike

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 17003

Passar till:

         

Backyard Brewery 
Bomble Bee
Modern stil

Fruktig, humelaromatisk doft. Inslag av  
apelsin, honung, örter och ljust bröd.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 4,70

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21233

Passar till:

       

Brooklyn  
Lager
Hoppy Lager

Doft av apelsin, ros, bröd och örter. Smak av 
citrus, blommor och viss nötighet.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21279

Passar till:

     

Brooklyn  
Special Effects
Hoppy Lager

Special Effects är en välhumlad lager med en 
oväntad talldoft och en behagligt bittert avslut.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 0,40

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 23166

Passar till:

        

  Alkohol- 
fri

Lager 

Fatöl – DraughtMaster
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Carlsberg  
Alcohol Free
Internationell stil

Doft av bröd, halm och honung. Frisk smak 
med ren avslutning och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 0,50

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21240

Passar till:

          

Eriksberg  
Karaktär
Bärnstenslager, Wienerstil

Maltig doft med citrus. Smak av rostat korn. 
Balanserad beska och blommiga humlearomer.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,40

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21236

Passar till:

       

Falcon  
Export
Dortmunder Helles

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och honung. 
Brödig smak med avslutande bitterhet.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21259

Passar till:

       

Holsten  
Pilsener
Pilsner Tysk stil

Halmgul tysk pilsner med tjock skumkrona. 
Brödig maltton med en citrusaktig ton vilket ger 
en krispig beska.

Ursprung: Tyskland

Alkoholhalt: 4,80

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 17788

Passar till:

       

Nya Carnegiebryggeriet  
Kellerbier
Kellerbier

Brödig doft med stor blommig, örtig  
humlearom. Torr eftersmak med

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,90

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21275

Passar till:

       

Carlsberg  
Export
Internationell stil

Maltig smak med inslag av knäckebröd, och 
syrliga och friska citrus från humlen.  

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21376

Passar till:

     

Carlsberg  
Hof
Internationell stil

Maltig smak med inslag av citrus, ljust bröd 
och honung.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,20

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21253

Passar till:

      

Carlsberg  
Unfiltered
Internationell stil

Ofiltrerad för att behåIla mer smak. Brödiga toner 

från malten ger ölet en fin kropp och humlen lämnar 

en eftersmak med toner av örter och citrus.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21237

Passar till:

   

EKO  Alkohol- 
fri

Lager 

Lager 

Fatöl – DraughtMaster
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Poretti  
Originale
Internationell stil

Frisk doft. Smak med nötiga inslag och citrus-
toner. Lätt beska och fräsch eftersmak.

Ursprung: Italien

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 24145

Passar till:

       

Brooklyn  
Defender
West Coast IPA

Starka drag av tropisk frukt, muskulös humle, 
bitter smak och en torr finish.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 5,50

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21030

Passar till:

    

Brooklyn  
East India Pale Ale
East Coast IPA

Doft av apelsin och barrskog. Fruktig smak 
med rostade nötter och markerad beska.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 6,90

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 18122

Passar till:

         

Grimbergen  
Blonde
Belgisk Ljus Ale

Rika aromer av bröd, honung och frukt.  
Balanserad beska som ger fin eftersmak.

Ursprung: Belgien

Alkoholhalt: 6,70

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 65024

Passar till:

         

Nya Carnegiebryggeriet  
100W
West Coast IPA

Fruktig doft och smak med bärinslag. Fin malt-
sötma, trevlig bitterhet och torr avslutning.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 6,80

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21239

Passar till:

        

Pripps Blå

Internationell stil

Doft av bröd, halm och lite citrus. Frisk smak 
med lätt bitterhet i avslutningen.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21238

Passar till:

         

Staropramen Premium

Tjeckisk Pilsner

Doft av brynt smör och sommarblommor. 
Fruktig smak med långvarig friskhet och beska.

Ursprung: Tjeckien

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21252

Passar till:

       

Tuborg Gold

Internationell stil

Doft av bröd, gröna örter och honung. Frisk 
smak med toner av citrus och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 5,30

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21241

Passar till:

       

Lager 

Ale  

Fatöl – DraughtMaster

31Carlsberg Range 2022



Nya Carnegiebryggeriet  
Hoppy Daze
New England IPA

Humlearomatisk smak med inslag av ananas, 
passionsfrukt, grapefruktskal, honung och 
örter.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 6,00

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21274

Passar till:

        

Nya Carnegiebryggeriet  
J.A.C.K
Session IPA

Örtig och citrusaktig doft från humlen. Lätt och 
fräsch smak med märkbar beska.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 21278

Passar till:

       

1664 Blanc

Witbier

Frisk doft av blommor, citrus och örter. Smaken 
är läskande med toner av örter och citron.

Ursprung: Frankrike

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: DM 20

Art. nr: 16342

Passar till:

        

Falcon  
Export
Dortmunder Helles

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och honung. 
Brödig smak med avslutande bitterhet.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: DM Flex 20

Art. nr: 21250

Passar till:

       

Carlsberg  
Export
Internationell stil

Maltig smak med inslag av knäckebröd, och 
syrliga och friska citrus från humlen.  

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: DM Flex 20

Art. nr: 21375

Passar till:

     

Carlsberg  
Alcohol Free
Internationell stil

Doft av bröd, halm och honung. Frisk smak 
med ren avslutning och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 0,50

Förpackningsslag: DM Flex 20

Art. nr: 26002

Passar till:

          

  Alkohol- 
fri

DraughtMaster Flex – Lager 

Veteöl Ale  

Fatöl – DraughtMaster
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Staropramen Premium

Tjeckisk Pilsner

Doft av brynt smör och sommarblommor. 
Fruktig smak med långvarig friskhet och beska.

Ursprung: Tjeckien

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: KEG 30

Art. nr: 21626

Passar till:

       

Staropramen  
Unfiltered
Ofiltrerad Tjeckisk Lager

Doft av brynt smör och sommarblommor. 
Fruktig smak med långvarig friskhet och beska.

Ursprung: Tjeckien

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: KEG 30

Art. nr: 22935

Passar till:

       

Staropramen  
Granat
Mellanmörk Polotmaý

Fyllig doft av rostat bröd, apelsin och vanilj. 
Smak av rostat bröd och choklad.

Ursprung: Tjeckien

Alkoholhalt: 4,80

Förpackningsslag: KEG 30

Art. nr: 21811

Passar till:

       

Guinness  
Blonde IPA
India Pale Ale

Välbalanserad humle med tydlig smak av citrus 
och en lätt blommighet.

Ursprung: Irland

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: KEG 20

Art. nr: 23601

Passar till:

       

Guinness  
Draught
Stout

Doft av rostade aromer som choklad och kaffe 
med inslag av rökighet. Markerad beska.

Ursprung: Irland

Alkoholhalt: 4,20

Förpackningsslag: KEG 20

Art. nr: 19777

Passar till:

          

Guinness  
Draught
Stout

Doft av rostade aromer som choklad och kaffe 
med inslag av rökighet. Markerad beska.

Ursprung: Irland

Alkoholhalt: 4,20

Förpackningsslag: KEG 30

Art. nr: 21537

Passar till:

          

Erdinger  
Weissbier Hefe
Hefeweizen

Doft av humle, vanilj och honung. Fruktig smak 
med liten beska, toner av banan och citrus.

Ursprung: Tyskland

Alkoholhalt: 5,30

Förpackningsslag: KEG 20

Art. nr: 17414

Passar till:

     

Lager 

Fatöl – Stålfat

Ale  

Stout Veteöl                                                                                                                 

33Carlsberg Range 2022



Falcon  
Export
Dortmunder Helles

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och honung. 
Brödig smak med avslutande bitterhet.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: Tank 1000

Art. nr: 21639

Passar till:

       

Carlsberg  
Export
Internationell stil

Maltig smak med inslag av knäckebröd, och 
syrliga och friska citrus från humlen.  

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: Tank 1000

Art. nr: 22174

Passar till:

     

Lager 

Fatöl – Ståltank
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Craft och  
kvalitet.
Öl på flaska har länge varit en favorit bland krog-
gäster. De olika varumärkenas karaktär förstärks 
av formen på flaskan och designen på etiketten. 
Men minst lika viktigt som det yttre är såklart 
innehållet. 

I  Carlsbergs sortiment finns en unik bredd som 
täcker in det mesta av det bästa från hela världen. 
Här samsas hantverksmässigt producerad öl från 
Hammarby sjöstad med internationella storsäljare. 
Och en sak har de såklart alltid gemensamt –  
den höga kvaliteten.

1664 Lager

Internationell stil

Brödig doft av malt och örtighet från humlen. 
Smak av tropisk frukt som stannar länge.

Ursprung: Frankrike

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 21903

Passar till:

         

Brooklyn  
Lager
Hoppy Lager

Doft av apelsin, ros, bröd och örter. Smak av 
citrus, blommor och viss nötighet.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 24236

Passar till:

        

Brooklyn  
Lager
Hoppy Lager

Doft av apelsin, ros, bröd och örter. Smak av 
citrus, blommor och viss nötighet.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 24234

Passar till:

        

Brooklyn Special Effects  
Hoppy Lager
Hoppy Lager

Special Effects är en välhumlad lager med en 
oväntad talldoft och en behagligt bittert avslut.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 0,40

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 24226

Passar till:

        

  Alkohol- 
fri

Lager 

Flasköl  33 cl
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Carlsberg  
Export
Internationell stil

Maltig smak med inslag av knäckebröd, och 
syrliga och friska citrus från humlen.  

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 22165

Passar till:

         

Carlsberg  
Hof 
Internationell stil

Maltig smak med inslag av citrus, ljust bröd 
och honung.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,20

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 21731

Passar till:

          

EKO

Carlsberg  
Pilsner
Internationell stil

Doft av bröd, halm och honung. Frisk smak 
med ren avslutning och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 3,5

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 22000

Passar till:

          

Falcon  
Bayerskt 
Wienerstil

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och mörk 
sirap. Smak av välgräddat hårt bröd.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 2,10

Förpackningsslag: RG33

Art. nr: 21638

Passar till:

       

Celia Organic  
Glutenfri
Tjeckisk Pilsner

Maltig smak med liten kryddig ton, inslag av 
ljust bröd, knäck, örter och citrus. 

Ursprung: Tjeckien

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 18747

Passar till:

       

EKO

 Gluten- 
fri

Eriksberg  
Hovmästarlager
Mörk lager

Friska humletoner med doft och smak av citrus 
och tropisk frukt. Viss blommighet.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 0,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 12824

Passar till:

         

  Alkohol- 
fri

Eriksberg  
Karaktär
Bärnstenslager, Wienerstil

Maltig doft med citrus. Smak av rostat korn. 
Balan serad beska och blommiga humlearomer.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,40

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 13472

Passar till:

        

Carlsberg  
Alcohol Free
Internationell stil

Doft av bröd, halm och honung. Frisk smak 
med ren avslutning och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 0,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 15927

Passar till:

          

  Alkohol- 
fri

EKO

Lager 

Flasköl  33 cl

Lager 
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Nya Carnegiebryggeriet  
Kellerbier
Kellerbier

Brödig doft med stor blommig, örtig humle  
arom. Torr eftersmak med uppfriskande beska.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,90

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 23613

Passar till:

       

Nya Carnegiebryggeriet  
Luma Pils
Tysk Pilsner

Tydlig humledoft. Smak med inslag av grape-
frukt, kryddor, honung och örter.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 23614

Passar till:

       

Falcon  
En God Lager
Dortmunder Helles

En gyllengul alkoholfri ljus lager med maltig 
smak och avslutande balanserad beska.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 0,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 22433

Passar till:

       

  Alkohol- 
fri

Poretti  
Originale
Internationell stil

Frisk doft. Smak med nöti ga inslag och citrus-
toner. Lätt beska och fräsch eftersmak.

Ursprung: Italien

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 23777

Passar till:

       

Singha

Internationell stil

Markerad frisk, smakrik, välhumlad öl med 
markerad beska och viss sötma i avslutningen.

Ursprung: Thailand

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 18554

Passar till:

        

Staropramen Premium 

Tjeckisk Pilsner

Doft av brynt smör och sommar blommor. 
Fruktig smak med långvarig frisk  het och 
beska.

Ursprung: Tjeckien

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 21617

Passar till:

       

Staropramen Premium 

Tjeckisk Pilsner

Doft av brynt smör och sommar blommor. 
Fruktig smak med långvarig frisk  het och 
beska.

Ursprung: Tjeckien

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 21806

Passar till:

       

Pripps Blå

Internationell stil

Doft av bröd, halm och lite citrus. Frisk smak 
med lätt bitterhet i avslutningen.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 2,20

Förpackningsslag: RG33

Art. nr: 21534

Passar till:

         

Flasköl  33 cl

Lager 

Lager 
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Staropramen  
Dark 
Mörk Lager

Markerad doft och smak av kaffe, mörk chok-
lad och rostat bröd.  
Avslutande bitterhet.

Ursprung: Tjeckien

Alkoholhalt: 4,40

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 21593

Passar till:

        

Tuborg Green

Internationell stil

Doft av blommor och korn.  
Mild frisk smak med  
balanserad beska.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,20

Förpackningsslag: RG33

Art. nr: 21634

Passar till:

       

Staropramen  
Non Alcoholic 
Tjeckisk Pilsner

Doft av brynt smör och sommar blommor. 
Fruktig smak med långvarig frisk  het och 
beska.

Ursprung: Tjeckien

Alkoholhalt: 0,5

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 22880

Passar till:

       

  Alkohol- 
fri

Brooklyn  
Defender
West Coast IPA

Starka drag av tropisk frukt, muskulös humle, 
bitter smak och en torr finish.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 5,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 24235

Passar till:

        

Brooklyn  
Defender
West Coast IPA

Starka drag av tropisk frukt, muskulös humle, 
bitter smak och en torr finish.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 24550

Passar till:

        

Brooklyn  
East India Pale Ale
East Coast IPA

Doft av apelsin och barrskog. Fruktig smak 
med rostade nötter och markerad beska.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 6,90

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 24233

Passar till:

        

Grimbergen  
Blonde
Belgisk Ljus Ale

Rika aromer av bröd, honung och frukt.  
Balanserad beska som ger fin eftersmak.

Ursprung: Belgien

Alkoholhalt: 6,70

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 19845

Passar till:

       

Lager 

Flasköl  33 cl

Ale  
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Grimbergen  
Double-Ambreé
Belgisk Mörk Ale

Rostade toner med inslag av choklad, torkad 
frukt och nötter. Lång, fyllig eftersmak.

Ursprung: Belgien

Alkoholhalt: 6,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 19797

Passar till:

          

Nya Carnegiebryggeriet  
100W
West Coast IPA

Fruktig doft och smak med bär inslag. Fin malt-
sötma, trevlig bitterhet och torr avslutning.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 6,80

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 23610

Passar till:

           

Nya Carnegiebryggeriet
Hoppy Daze
New England IPA

Humlearomatisk smak med inslag av ananas, 
passionsfrukt, grapefruktskal, honung och 
örter.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 6,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 23611

Passar till:

        

Nya Carnegiebryggeriet  
J.A.C.K
Session IPA

Örtig och citrusaktig doft från humlen. Lätt och 
fräsch smak med märkbar beska.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 23612

Passar till:

       

Carnegie  
Porter
Porter

Rostad doft med toner av farin och kaffe. Rund 
något bitter smak med inslag av choklad.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 21978

Passar till:

       

Guinness  
Extra Stout
Stout

Doft av välgräddat hårt bröd, kaffe, choklad 
och barrskog. Torr smak med markerad beska.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 21533

Passar till:

     

Brooklyn  
Bel Air Sour
Syrlig öl

Doft av champagne och färsk ananas. Syrlig 
smak av tropisk frukt avrundad med balanse-
rad maltighet.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 25870

Passar till:

     

Nya Carnegiebryggeriet  
Halo Sour
Sour Ale

En rosa syrlig öl med smaker av hallon och 
citron.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 24820

Passar till:

      

Flasköl  33 cl

Ale  

Porter Stout Suröl 
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 1664 – Sortiment

1664 Blanc. 
Good taste 

with a twist.
1664 är en modern tolkning av ett 

häpnadsväckande arv. Lekfullt elegant, 
magnetiskt sällskaplig, enkelt smakfull 

och autentiskt fransk. 

Vi har alltid ansett att de enklaste sakerna i livet, ofta är de 
vackraste. De där kvällarna fulla av ljus och skratt, med god mat 
och dryck, tillsammans med människorna du bryr dig mest om. 
Det är ögonblick värda att vårda. Vi är här för att öka livsglädjen 
och göra det mesta av den där magiska stunden tillsammans. 

1664 Blanc är en gyllene veteöl, full av citrustoner och bara 
en nypa örter. Med sin lekfulla elegans står 1664 Blanc för 
det goda franska livet. En katalysator som förhöjer de delade 
 upplevelserna. 1664 Blanc Sans Alcool ger samma upplevelse, 
men utan alkohol. Den  unika blå fl askan speglar vår orädda 
attityd – med ett utseende och innehåll som kan omvända 
vem som helst från vin till öl.

Vår ljusa lager 1664 har en ädel historia som  sträcker sig 
ända tillbaka till året den är döpt efter. Dess goda smak, gyllene 
 nyans och delikata beska är resultatet av att välja bäst humle 
för en fransk lager, och den unika kunskap som bryggmästare 
fört vidare i 350 år. 



1664 Blanc

Witbier

Frisk doft av blommor, citrus och örter. Smaken 
är läskande med toner av örter och citron.

Ursprung: Frankrike

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 12692

Passar till:

      

Erdinger  
Weissbier
Hefeweizen

Doft av citrus, exotisk frukt och persika.  
Intensiv citrussmak med mjuk bitterhet.

Ursprung: Tyskland

Alkoholhalt: 0,40

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 22263

Passar till:

       

  Alkohol- 
fri

  Alkohol- 
fri

1664 Blanc  
Sans Alcool
Witbier

Doft av citrus, exotisk frukt och persika.  
Intensiv citrussmak med mjuk bitterhet.

Ursprung: Frankrike

Alkoholhalt: 0,40

Förpackningsslag: EG25, blir EG33 1 april

Art. nr: 17742

Passar till:

         

NY!
Volym

Veteöl                                                                                                                 

Flasköl  33 cl
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Cobra

Internationell stil

Frisk doft. Rund och maltig smak med liten 
beska. Törstsläckande lägre kolsyrehalt.

Ursprung: Indien

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: EG66

Art. nr: 21017

Passar till:

        

Karhu

Internationell stil

Doft av bröd, örter och honung. Brödig smak 
med avslutande honung och frisk bitterhet.

Ursprung: Finland

Alkoholhalt: 5,40

Förpackningsslag: EG50

Art. nr: 21580

Passar till:

        

Eriksberg

Dortmunder Helles

Ett fylligt lageröl med brödig smak och marke-
rad beska med lång, maltig eftersmak.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,30

Förpackningsslag: RG50

Art. nr: 21579

Passar till:

        

Falcon  
Export
Dortmunder Helles

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och honung. 
Brödig smak med avslutande bitterhet.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: RG50

Art. nr: 21618

Passar till:

        

Falcon  
Strong Brew
Bock

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och honung. 
Brödig smak med avslutande bitterhet.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 7,20

Förpackningsslag: RG50

Art. nr: 21614

Passar till:

        

Karaktärer 
i glas.
Det är något visst med öl på lite större flaska. 
En av de mest populära halvlitersflaskorna är 
Eriksberg, ett fylligt öl med medelstor beska, 
som gjort för svensk husmanskost. Den rostade 
malten som bidrar till karaktären kommer  
från svenska maltkorn från Tosterups slott på 
Österlen. Men i våra stora glasflaskor ryms 
också andra sorters kvalitetsöl. Från hant-
verksmässigt producerad öl till internationella 
storsäljare: god kvalitet som räcker lite längre.

Mythos  
Lager
Internationell stil

Smak av brödighet. Den upp friskande beskan 
är väl balanserad med maltsötman.

Ursprung: Grekland

Alkoholhalt: 4,70

Förpackningsslag: EG50

Art. nr: 12235

Passar till:

        

Lager 

Lager 

Flasköl  50 cl
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Staropramen Premium 

Tjeckisk Pilsner

Doft av brynt smör och sommar blommor. 
Fruktig smak med långvarig frisk  het och 
beska.

Ursprung: Tjeckien

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: EG50

Art. nr: 22549

Passar till:

       

Carnegie  
Porter
Porter

Rostad doft med toner av farin och kaffe. Rund 
något bitter smak med inslag av choklad.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: EG50

Art. nr: 21967

Passar till:

          

Guinness  
West Indies Porter
Porter

Stark doft av toffee, chok  lad och karamell. 
Sötare smak, lutar mer åt choklad än åt kaffe.

Ursprung: Irland

Alkoholhalt: 6,00

Förpackningsslag: EG50

Art. nr: 14894

Passar till:

         

Till 

Internationell stil

Fyllig maltsmak och balan serad beska. Toner 
av bröd, halm och örter med frisk bitterhet.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: RG50

Art. nr: 22538

Passar till:

       

Tuborg  
Gold
Internationell stil

Doft av bröd, gröna örter och honung. Frisk 
smak med toner av citrus och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 5,30

Förpackningsslag: RG50

Art. nr: 21518

Passar till:

       

Singha

Internationell stil

Markerad frisk, smakrik, välhumlad öl med 
markerad beska och viss sötma i avslutningen.

Ursprung: Thailand

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: EG63

Art. nr: 18555

Passar till:

          

Lager 

Flasköl  50 cl

Porter 
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Erdinger  
Weissbier Dunkel
Dunkelweizen

Fruktig öl med rostad maltkaraktär och inslag 
av choklad. Lång eftersmak med tydlig beska.

Ursprung: Tyskland

Alkoholhalt: 5,30

Förpackningsslag: EG50

Art. nr: 22478

Passar till:

       

Erdinger  
Weissbier Hefe
Hefeweizen

Doft av humle, vanilj och honung. Fruktig smak 
med liten beska, toner av banan och citrus.

Ursprung: Tyskland

Alkoholhalt: 5,30

Förpackningsslag: EG50

Art. nr: 22222

Passar till:

        

Erdinger  
Weissbier Kristall
Kristallweizen

Doft av humle, vanilj och honung. Fruktig smak 
med liten beska, ton av banan och citrus.

Ursprung: Tyskland

Alkoholhalt: 5,30

Förpackningsslag: EG50

Art. nr: 22221

Passar till:

        

Carlsberg 
Pilsner
Internationell stil

Doft av bröd, halm och honung. Frisk smak 
med ren avslutning och stram bitterhet.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: EG3L

Art. nr: 12120

Passar till:

          

Brooklyn  
Local One
Hoppy Lager

Stark och uppfriskande doft från flaskjäsning. 
Smak av knäckebröd, mandarin och aprikos.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 9,00

Förpackningsslag: EG75

Art. nr: 25146

Passar till:

        

Det är roligare 
att dela.
Att dela på en stor flaska öl precis som man delar 
en flaska vin har länge varit självklart på många 
håll utomlands. Nu börjar företeelsen sharing 
bottles ta fart även i Sverige, och sortimentet 
med den. Genom att dela på flaskorna blir det 
också lättare att få gästerna att prova nya spän-
nande ölsorter, och roligare för alla runt bordet  
att göra det tillsammans. Share a bottle!

Lager Ale  

Veteöl                                                                                                                 

Flasköl  50 cl
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Brooklyn Lager

Hoppy Lager

Doft av apelsin, ros, bröd och örter. Smak av 
citrus, blommor och viss nötighet.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 23463

Passar till:

        

Carlsberg  
Unfiltered
Internationell stil

Ofiltrerad för att behåIla mer smak. Brödiga toner 

från malten ger ölet en fin kropp och humlen lämnar 

en eftersmak med toner av örter och citrus.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 26707

Passar till:

         

Carlsberg 
Hof
Internationell stil

Maltig smak med inslag av citrus, ljust bröd 
och honung.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,20

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 13150

Passar till:

        

EKO

Carlsberg 
Pilsner
Internationell stil

Doft av bröd, halm och honung. Frisk smak 
med ren avslutning och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 15919

Passar till:

          

EKO

Carlsberg 
Alcohol Free
Internationell stil

Doft av bröd, halm och honung. Frisk smak 
med ren avslutning och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 0,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 18427

Passar till:

        

EKO

  Alkohol- 
fri

1664 Lager

Internationell stil

Brödig doft av malt och örtighet från humlen. 
Smak av tropisk frukt som stannar länge.

Ursprung: Frankrike

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25742

Passar till:

         

NY!

Ett lätt val.
Burktrenden är ständigt växande och det 
är lätt att förstå varför. Burkar både kyls 
snabbare än flaskor och tar mindre plats. 
Tack vare sin låga vikt blir även hanteringen 
lättare och miljöpåverkan mindre. Att den 
inte släpper in något solljus eller syre så att 
ölen håller längre, det är bara en stor bonus. 

Lager 

Lager 

Burköl  33 cl
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Carlsberg 
Export
Internationell stil

Maltig smak med inslag av knäckebröd, och 
syrliga och friska citrus från humlen.  

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 22103

Passar till:

       

Carlsberg 
Sort Guld
Internationell stil

Doften är brödig med blommiga toner med 
arom av honung och citrus. Smaken är fylligt 
brödig med en beska som dröjer sig kvar länge.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 5,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 22106

Passar till:

           

Eriksberg

Dortmunder Helles

Ett fylligt lageröl med brödig smak och  
markerad beska med lång, maltig eftersmak.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 26708

Passar till:

        

Eriksberg

Dortmunder Helles

Ett fylligt lageröl med brödig smak och  
markerad beska med lång, maltig eftersmak.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,30

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 22878

Passar till:

        

Falcon 
Export
Dortmunder Helles

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och honung. 
Brödig smak med avslutande bitterhet.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 22092

Passar till:

        

Falcon  
Extra Brew
Dortmunder Helles

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och honung. 
Brödig smak med avslutande bitterhet.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 22351

Passar till:

        

  Alkohol- 
fri

Falcon 
Smakfull
Wienerstil

Blommig arom i doften. Fyllig karaktär med 
upp  friskande, balanserande beska.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 0,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 11986

Passar till:

        

Pripps Blå  

Internationell stil

Doft av bröd, halm och lite citrus. Frisk smak 
med lätt bitterhet i avslutningen.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 23487

Passar till:

          

Lager 

Lager 

Burköl  33 cl
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Tuborg Gold

Internationell stil

Doft av bröd, gröna örter och honung. Frisk 
smak med toner av citrus och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 5,30

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 20052

Passar till:

   

Tuborg Green

Internationell stil

Doft av blommor och korn. Mild frisk smak 
med balanserad beska.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,20

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 22100

Passar till:

   

Brooklyn 
Defender IPA
West Coast IPA

Starka drag av tropisk frukt, muskulös humle, 
bitter smak och en torr finish.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 5,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 20670

Passar till:

      

Brooklyn  
Pulp Art
Hazy IPA

En hazy och juicy IPA med otroligt tydliga 
toner av tropisk frukt. En uppfriskande New 
England IPA med mjuk finish.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 6,00

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 26502

Passar till:

      

Pripps Radler Lemon 0.0%

Radler

En törstsläckande blandning av alkoholfri ljus 
lageröl och frisk citronlemonad.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 0,00

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25856

Passar till:

     

  Alkohol- 
fri

Pripps Radler Grapefrukt 0.0%

Radler

En törstsläckande blandning av alkoholfri ljus 
lageröl och frisk grapfrukt.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 0,00

Förpackningsslag: B33

Art. nr:

Passar till:

     

  Alkohol- 
fri

Staropramen 
Non Alcoholic
Tjeckisk Pilsner

Doft av bröd, halm och lite citrus. Frisk smak 
med lätt bitterhet i avslutningen.

Ursprung: Tjeckien

Alkoholhalt: 0,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 18917

Passar till:

        

  Alkohol- 
fri

Pripps Blå 0.0%

Internationell stil

Doft av bröd, halm och lite citrus. Frisk smak 
med lätt bitterhet i avslutningen.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 0,00

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 22440

Passar till:

        

  Alkohol- 
fri

NY!

Lager 

Burköl  33 cl

Ale  

Lager 
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Nya Carnegiebryggeriet  
100W
West Coast IPA

Fruktig doft och smak med bär inslag. Fin malt-
sötma, trevlig bitterhet och torr avslutning.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 6,80

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 26424

Passar till:

           

Nya Carnegiebryggeriet
200W
Double IPA

Storasyskon till 100W. En IPA med extra allt 
blir en dubbel-IPA.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 7,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 26318

Passar till:

        

NY!

Brooklyn  
Special Effects IPA
West Coast IPA

En alkoholfri IPA med lätta humlearomer och 
tydliga citrustoner. Precis som din vanliga IPA, 
men utan alkohol.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 0,40

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25458

Passar till:

   

NY!

  Alkohol- 
fri

  Alkohol- 
fri

Nya Carnegiebryggeriet
Daylight IPA
Hazy IPA

En härligt humlig alkoholfri IPA, med massor
av fruktiga och blommiga humlearomer.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 0,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 27585

Passar till:

     

NY!

  Alkohol- 
fri

Burköl  33 cl

Ale  
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Carlsberg 
Export
Internationell stil

Maltig smak med inslag av knäckebröd, och 
syrliga och friska citrus från humlen.  

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22104

Passar till:

          

Carlsberg 

Internationell stil

Doft av bröd, halm och honung. Frisk smak 
med ren avslutning och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 2,80

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22341

Passar till:

          

Carlsberg 
Pilsner
Internationell stil

Doft av bröd, halm och honung. Frisk smak 
med ren avslutning och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22345

Passar till:

          

Falcon  
Bayerskt 
Wiemerstil

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och mörk 
sirap. Smak av välgräddat hårt bröd.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22364

Passar till:

        

Falcon  
Bayerskt 
Wiemerstil

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och mörk 
sirap. Smak av välgräddat hårt bröd.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22090

Passar till:

        

Carlsberg 
Sort Guld
Internationell stil

Doften är brödig med blommiga toner med 
arom av honung och citrus. Smaken är fylligt 
brödig med en beska som dröjer sig kvar länge.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 5,50

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22107

Passar till:

           

Falcon  
Folköl
Dortmunder Helles

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och honung. 
Brödig smak med avslutande bitterhet.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 2,80

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22346

Passar till:

        

Carlsberg 
Hof
Internationell stil

Maltig smak med inslag av citrus, ljust bröd 
och honung.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,20

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22105

Passar till:

        

EKO

Burköl  50 cl

Lager 

Lager 
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Falcon  
Extra Brew
Dortmunder Helles

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och honung. 
Brödig smak med avslutande bitterhet.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22349

Passar till:

        

Pripps Blå Export 

Internationell stil

Doft av bröd, halm och lite citrus. Frisk smak 
med lätt bitterhet i avslutningen.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22096

Passar till:

          

Falcon 
Export
Dortmunder Helles

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och honung. 
Brödig smak med avslutande bitterhet.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22093

Passar till:

        

Staropramen Premium 

Tjeckisk Pilsner

Doft av bröd, halm och lite citrus. Frisk smak 
med lätt bitterhet i avslutningen.

Ursprung: Tjeckien

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22149

Passar till:

        

Staropramen Premium 

Tjeckisk Pilsner

Doft av bröd, halm och lite citrus. Frisk smak 
med lätt bitterhet i avslutningen.

Ursprung: Tjeckien

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 13743

Passar till:

        

Tuborg  
Gold
Internationell stil

Doft av bröd, gröna örter och honung. Frisk 
smak med toner av citrus och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 5,30

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22101

Passar till:

       

Pripps Blå  

Internationell stil

Doft av bröd, halm och lite citrus. Frisk smak 
med lätt bitterhet i avslutningen.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22361

Passar till:

          

Pripps Blå  

Internationell stil

Doft av bröd, halm och lite citrus. Frisk smak 
med lätt bitterhet i avslutningen.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 2,80

Förpackningsslag: B50

Art. nr: 22359

Passar till:

          

Burköl  50 cl

Lager 

Lager 
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Guinness  
Draught
Stout

Doft av rostade aromer som choklad och kaffe 
med inslag av rökighet. Markerad beska.

Ursprung: Irland

Alkoholhalt: 4,20

Förpackningsslag: B44

Art. nr: 22139

Passar till:

           

Guinness  
Draught
Stout

Doft av rostade aromer som choklad och kaffe 
med inslag av rökighet. Markerad beska.

Ursprung: Irland

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: B44

Art. nr: 22156

Passar till:

           

Guinness  
Surger
Stout

Doft av rostade aromer som choklad och kaffe 
med inslag av rökighet. Markerad beska.

Ursprung: Irland

Alkoholhalt: 4,10

Förpackningsslag: B52

Art. nr: 22141

Passar till:

      

Guinness  
Blonde IPA
India Pale Ale

Välbalanserad humle med tydlig smak av citrus 
och en lätt blommighet.

Ursprung: Irland

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: B44

Art. nr: 23809

Passar till:

            

Guinness  
Draught
Stout

Doft av rostade aromer som choklad och kaffe 
med inslag av rökighet.

Ursprung: Irland

Alkoholhalt: 0,00

Förpackningsslag: B44

Art. nr: 24695

Passar till:

      

NY!

Burköl  50 cl

Ale  Stout 

Stout 
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Smaka friheten 
med alkoholfritt
Trenden att välja öl utan alkohol har aldrig varit starkare än nu, 

kategorin har dubblerats i storlek de senaste tre åren*.
Carlsbergs utbud inom alkoholfritt har därför aldrig varit 
intressantare och vi erbjuder både lättdruckna, fylliga och 

komplexa drycker. Och äntligen kan gästerna få njuta av en stor öl 
på fat även när de väljer en dryck utan alkohol.

*Källa: Delfi , Svensk Dryckesstatistik

Inspirera gästerna
    Låt alltid en  alkoholfri öl 
 fi nnas med på  g riffeltavlan, 
och  defi nitivt i menyn. 
 Krogar med öl i menyerna 
säljer mer.

    Satsa på en välfylld 
 ishink med alkoholfri öl 
på bar disken,  särskilt 
under lunch- och 
brunchtid.

    Erbjud en stor 
alkoholfri öl på fat 
som plusmeny till 
dagens lunch.
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Carlsberg Alcohol
Free Organic
Flaska: sid. 36

Fat: sid. 30

Brooklyn Special 
Effects Hoppy Lager

Flaska: sid. 35
Fat: sid. 29

Eriksberg 
 Hovmästarlager 

Sid. 36

Falcon 
En God Lager 

Sid. 37

Staropramen 
Non Alcoholic

Sid. 38

Pripps Radler 
Citron 
Sid. 48

Pripps Radler 
Grapfrukt 

Sid. 48

1664 Blanc
Sans Alcool

Sid. 42

Pripps Blå 
Sid. 48

Guinness 0.0%
Sid. 52

Brooklyn Special 
Effects IPA 

Sid. 49

Nya Carnegibryggeriet
Daylight IPA 

Sid. 49

Somersby  Sparkling 
Spritz
Sid. 59

Nyhet!

Nyhet! Nyhet!

Nyhet!



Carlsberg 
Export
Internationell stil

Doft av bröd, halm och honung. Frisk smak 
med ren avslutning och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: PET33

Art. nr: 17535

Passar till:

        

Carlsberg 
Export
Internationell stil

Doft av bröd, halm och honung. Frisk smak 
med ren avslutning och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 22170

Passar till:

        

Backyard Brewery  
Bomble Bee
Modern stil

Fruktig, humelaromatisk doft. Inslag av apel-
sin, honung, örter och ljust bröd.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 4,70

Förpackningsslag: PET33

Art. nr: 12301

Passar till:

        

Carlsberg 
Hof
Internationell stil

Doft av bröd, halm och honung. Frisk smak 
med ren avslutning och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,20

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 22002

Passar till:

         

EKO

PET - hållbart 
på alla sätt.
PET-flaskor är väldigt lätta, vilket betyder både 
lägre kostnader och mindre energiåtgång vid 
transporter. Eftersom de är okrossbara är PET  
det absolut bästa alternativet vid poolen, stranden 
och andra platser där man med bara fötter vill 
njuta av en god dryck i handen.

Öl PET

Lager 
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Carlsberg 
Pilsner
Internationell stil

Doft av bröd, halm och honung. Frisk smak 
med ren avslutning och stram bitterhet.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 3,50

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 22461

Passar till:

        

Falcon 
Export
Dortmunder Helles

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och honung. 
Brödig smak med avslutande bitterhet.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 17431

Passar till:

        

Öl PET

Lager 



Spritzigt  
uppfriskande  
nyhet!
En uppfriskande nyhet med premiär lagom 
till vårsolen värmer uteserveringarna – 
Somersby Lemon Spritz! En söt cider med 
smak av söta och uppfriskande citroner.

Den perfekta törstsläckaren tillsammans 
med goda vänner, och passar lika bra som 
aperitif som till mat.

Backyard Brew  
Apple Cart
Torr

Torr äppelcider med fyllig, kryddig och mogen 
äppelsmak. Toner av humle, tallbarr, karde-
mumma och honung.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 0,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 16238

Passar till:

        

Somersby 
Sparkling Rosé
Halvtorr

Mindre söt och krispigt syrlig smak av röda 
krusbär i kombination med fylliga jostabär.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 16808

Passar till:

              

Somersby 
Sparkling Secco
Halvtorr

Semi torr smak med tydlig fruktighet och noga 
avvägd syrlighet. Tydlig karaktär av gröna 
druvor.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 16794

Passar till:

           

Somersby 
Sparkling Rosé Alkoholfri
Halvtorr

Mindre söt och krispigt syrlig smak av röda 
krusbär i kombination med fylliga jostabär.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 0,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 20108

Passar till:

              

  Alkohol- 
fri

  Alkohol- 
fri

Torr Halvtorr 

Cider
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Somersby 
Sparkling Secco Alkoholfri
Halvtorr

Semi torr smak med tydlig fruktighet och noga 
avvägd syrlighet. Tydlig karaktär av gröna 
druvor.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 0,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 20038

Passar till:

           

Somersby 
Peach
Söt

En härlig balans mellan sötma och  
syrlighet, den har en tydlig, något blommig, 
persikosmak. 

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 11977

Passar till:

       

Somersby  
Sparkling Spritz
Halvsöt

Somersby Sparkling Spritz är en mousserande, 
bittersöt cider med en rund, fin ton av apelsin.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 19984

Passar till:

     

Somersby 
Cloudy Pear
Söt

En söt och smakrik päroncider med en tydlig 
ton av färska päron.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 24867

Passar till:

          

  Alkohol- 
fri

Somersby  
Sparkling Spritz
Halvsöt

Somersby Sparkling Spritz är en mousserande, 
bittersöt cider med en rund, fin ton av apelsin.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 0,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 25085

Passar till:

     

  Alkohol- 
fri

Somersby  
Lemon Spritz
Söt

En söt cider med smak av söta och  
uppfriskande citroner. 

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr:

Passar till:

       

NY!
 1 april

Somersby 
Päron
Söt

Intensiv doft av päron. Mindre söt, krispig smak 
med stor päronarom.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: DM20

Art. nr: 23742

Passar till:

           

Somersby  
Lemon Spritz Alkoholfri
Söt

En söt, alkoholfri cider med smak av söta och 
uppfriskande citroner. 

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 0,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr:

Passar till:

       

NY!
 1 april

  Alkohol- 
fri

Cider

Halvtorr Halvsöt 

Söt 
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Somersby 
Päron
Söt

Intensiv doft av päron. Mindre söt, krispig smak 
med stor päronarom.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 21950

Passar till:

           

Somersby 
Päron
Söt

Intensiv doft av päron. Mindre söt, krispig smak 
med stor päronarom.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 22879

Passar till:

           

Somersby 
Päron
Söt

Intensiv doft av päron. Mindre söt, krispig smak 
med stor päronarom.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 0,00

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 20130

Passar till:

           

  Alkohol- 
fri

Somersby  
Pina Colada
Söt

En söt cider med exotiska smaker av kokos 
och ananas. 

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 26044

Passar till:

        

Somersby  
Strawberry Lime
Söt

En söt cider med smak av mogna jordgubbar 
och uppfriskande lime.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 26577

Passar till:

           

Cider

Söt 

Söt 
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ny frisk smak. 
isn’t that 
wonderful.

SOMERSBY.COM



Garage 
Hard Lemon
Halvsöt

En maltbaserad alkoholhaltig lemonaddryck 
med en bittersöt frisk citronsmak. 

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 4,00

Förpackningsslag: EG27,5

Art. nr: 15631

Passar till:

      

Cube  
Sour Lemon
Söt

Cube är en blanddryck med tydlig söt smak av 
citron och inslag av grapefrukt.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: EG27,5

Art. nr: 26098

Passar till:

      

Xide 
Cactus Lime
Söt

Xide Cactus Lime är en blanddryck och har en 
fruktig och söt smak av kaktus och lime.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: EG27,5

Art. nr: 18761

Passar till:

      

Xide  
Mango Mojito 
Söt

Blanddryck inspirerad av den välkända drinken, 
men med en fruktig twist. Mangons sötma 
balanseras upp av syrlig lime och fräsch mynta. 

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25692

Passar till:

      

Pink Gin & Tonic 
Cocktail Collective
Söt

En färdigblandad Gin & Tonic som får sin smak 
och rosa färg från röda bär.

Ursprung: Internationell

Alkoholhalt: 5,00

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 23482

Passar till:

      

Xide  
Kiwi Cucumber Alkoholfri
Söt

En alkoholfri blanddryck med smak av kiwi 
och gurka. Kiwin ger fruktig sötma och gurkan 
balanserar upp. 

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 0,00

Förpackningsslag: EG27,5

Art. nr: 18765

Passar till:

      

  Alkohol- 
fri

Xide 
Raspberry Blossom
Söt

Xide Raspberry Blossom är en söt blanddryck med 
tydlig karaktär av hallon. Smaken påminner om 
geléhallon.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 4,50

Förpackningsslag: EG27,5

Art. nr: 18763

Passar till:

      

RTD

Halvsöt Söt 

Söt 
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Säsongs-
produkt

Apotekarnes Påskmust
Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 12897

Säsongs-
produkt

Brooklyn 
The Stonewall Inn IPA
IPA

Smak och doft av citronskal, grape-
frukt och tropisk frukt. Smaken är 
fyllig, krämig och medium bitter.

Ursprung: USA

Alkoholhalt: 4,60

Förpackningsslag: DM20

Art. nr: 24206

Passar till:

    

Säsongs-
produkt

Erdinger 
Oktoberfest
Hefeweizen

Doft av humle, vanilj och honung. 
Fruktig smak med liten beska, ton 
av banan och citrus.

Ursprung: Tyskland

Alkoholhalt: 5,70

Förpackningsslag: EG50

Art. nr: 18181

Passar till:
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Under bearbetning

Apotekarnes Julmust

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 16007

Apotekarnes Julmust

Förpackningsslag: RG33

Art. nr: 21540

Apotekarnes Julmust

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 22042

Apotekarnes Julmust

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 21530

Apotekarnes Julmust Sockerfri

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 21859

Socker-
fri!

Apotekarnes Julmust Sockerfri

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 20963

Socker-
fri!

Säsongsprodukter 1

Prova vinterns 
alla smaker.
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Under bearbetning

Säsongsprodukter 1

Falcon 
Julbrygd
Mörk Lager

Ett smakrikt öl med en mjuk och fi n sötma, 
markerad beska och en fyllig smak av rostad 
malt. 

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 21615

Passar till:

       

Falcon 
Julmumma
Mumma

Ett sötaktigt mörk öl med smak och doft av 
rostad malt och tydlig ton av julens kryddor. 

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: EG50

Art. nr: 21616

Passar till:

Falcon 
Julbrygd
Mörk Lager

Ett smakrikt öl med en mjuk och fi n sötma, 
markerad beska och en fyllig smak av rostad 
malt. 

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,20

Förpackningsslag: EG50

Art. nr: 21622

Passar till:

       

Eriksberg 
Julöl
Mörk Lager

Ett riktigt fylligt julöl, rikt på smak och arom 
av rostad malt som påminner om mörkt bröd 
och choklad.

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 5,60

Förpackningsslag: EG50

Art. nr: 21860

Passar till:

    

Jacobsen Golden Naked 
Christmas Ale
Strong Ale

Julig, fruktig känsla med en rostad doft med 
indika tioner på apelsin, lakrits, kanel och citron.

Ursprung: Danmark

Alkoholhalt: 7,50

Förpackningsslag: EG75

Art. nr: 23246

Passar till:

        

Falcon 
Vinterbrygd
Mörk Lager

Ett lageröl som är lite mörkare och fylligare. 
Här fi nns smaker av rostad malt och söta, 
chokladiga toner av torkade frukter. 

Ursprung: Sverige

Alkoholhalt: 0,50

Förpackningsslag: EG33

Art. nr: 21230

Passar till:

    

  Alkohol-
fri

Prova vinterns 
alla smaker.
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Ramlösa Citrus

Förpackningsslag: PET33

Art. nr: 14152

Ramlösa Fläder Lime

Förpackningsslag: PET33

Art. nr: 25022

Ramlösa Granatäpple

Förpackningsslag: PET33

Art. nr: 14155

Ramlösa Vattenmelon

Förpackningsslag: PET33

Art. nr: 20241

Ramlösa Premium Original

Förpackningsslag: PET80

Art. nr: 22204

Ramlösa Premium Original

Förpackningsslag: Profil PET33

Art. nr: 22207

Ramlösa Original

Förpackningsslag: PET33

Art. nr: 14151

Ramlösa Original

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 14123

Ramlösa Citrus

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 14124

Vichy Vatten

Förpackningsslag: PET33

Art. nr: 13621

Ramlösa Original

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25006

Ramlösa Ananas

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 25916

NY!

Vatten

Naturell 

Naturell 

Smaksatt 

Smaksatt 
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Ramlösa Fläder Lime

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 14189

Ramlösa Granatäpple

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 18840

Ramlösa Persika Apelsin

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 20250

Ramlösa Mango

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 14187

Ramlösa Päron

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 24995

Ramlösa Vattenmelon

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 18636

Ramlösa Citrus

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25003

Ramlösa Granatäpple

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25004

Ramlösa Mango

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25005

Ramlösa Päron

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25099

Ramlösa Vattenmelon

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25007

Vatten

Smaksatt 

Smaksatt 

Smaksatt 
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FUNKTIONSVATTEN
SIGNERAT NATUREN

NY SMAK!

Ramlösa Stilla

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 14122

Imsdal

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 24082

Imsdal

Förpackningsslag: PET65

Art. nr: 24070

Ramlösa Premium Stilla

Förpackningsslag: Profil PET33

Art. nr: 18841

Ramlösa BALANS Citron

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25101

Ramlösa FOKUS Melon

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25098

Ramlösa VITAMIN Granatäpple

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25100

Finns  
t.o.m  
april

Battery

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 22045

Battery No Calories

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 14924

Mountain Dew

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 11974

Mountain Dew

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 11970

Ramlösa BALANS Blåbär

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 27395

NY!
1 april

Stilla 

Funktionsvatten 

Energidryck 

Vatten & Funktionella- och energidrycker
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7UP Free

Förpackningsslag: EG30

Art. nr: 25008

7UP Free

Förpackningsslag: PET33

Art. nr: 25011

7UP Free

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 25394

Pepsi

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 26208

Pepsi Max

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 21559

Pepsi

Förpackningsslag: PET33

Art. nr: 26206

Pepsi Max

Förpackningsslag: PET33

Art. nr: 11869

Zingo Apelsin

Förpackningsslag: PET33

Art. nr: 11871

Pepsi

Förpackningsslag: EG30

Art. nr: 26215

Zingo Max

Förpackningsslag: EG30

Art. nr: 21918

Zingo Apelsin

Förpackningsslag: EG30

Art. nr: 21987

Pepsi Max Lime

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 18446

Profilflaska 33 cl 

PET-flaska 33 cl 

PET-flaska 50 cl 

Läsk
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Pepsi Max Mango

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 25663

Zingo Apelsin Sockerfri

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 25036

Socker-
fri

Zingo Jordgubb Sockerfri

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 25038

Socker-
fri

Pepsi

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 26207

Pepsi Max

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 22052

Pepsi Max Mango

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25612

Pepsi Max Lime

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 18438

Pommac

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 22429

7UP

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 22043

7UP Free

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 20132

Zingo Apelsin

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 22065

Läsk

PET-flaska 50 cl 

Burk 33 cl 

Burk 33 cl 
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Pepsi Max

Förpackningsslag: RG33

Art. nr: 21945

7UP

Förpackningsslag: RG33

Art. nr: 21947

Pepsi

Förpackningsslag: RG33

Art. nr: 26217

Zingo Apelsin

Förpackningsslag: RG33

Art. nr: 21543

Zingo Jordgubb Sockerfri

Förpackningsslag: B33

Art. nr: 25037

Socker-
fri

Läsk

Burk 33 cl 

Returglasflaska 33 cl 

Returglasflaska 33 cl 
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Festis Blueberry Pear
Sockerfri
Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 23350

Festis Classic Orange

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 11949

Festis Apelsin

Förpackningsslag: Brik20

Art. nr: 25815

Festis Hallon

Förpackningsslag: Brik20

Art. nr: 25817

Festis Päron

Förpackningsslag: Brik20

Art. nr: 25816

Festis Peach Mango

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 25479

Festis Cactus Lime

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 11965

Festis Guanabana Pineapple

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 11961

Socker-
fri!

Festis Kiwi Pineapple 
Sockerfri
Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 25481

Socker-
fri!

EKOEKO EKOEKO EKO

Festis Lemonade

Förpackningsslag: PET50

Art. nr: 27227

NY!
 1 april

Stilldrink

PET-flaska 50 cl 

PET-flaska 50 cl 

PET-flaska 50 cl 
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7UP Free

Förpackningsslag: BIB10

Art. nr: 20426

Pepsi

Förpackningsslag: BIB10

Art. nr: 26210

Zingo Apelsin

Förpackningsslag: BIB10

Art. nr: 21517

Apotekarnes Lingondricka

Förpackningsslag: BIB10

Art. nr: 21525

Apotekarnes Äppeldricka

Förpackningsslag: BIB10

Art. nr: 21526

Pepsi Max

Förpackningsslag: BIB10

Art. nr: 21562

Postmix / Mixers

Läsk – Bag-In-Box 10 liter 

Stilldrink – Bag-In-Box 10 liter 
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Vin

77Carlsberg Range 2022

Carlsberg och Pernod Ricard  
tillsammans mot nya höjder.

Carlsberg och Pernod Ricard har 
sedan länge ett gott samarbete 
som innebär att du har tillgång 
till hela sortimentet av vin, 
sprit och likörer med er vanliga 
leverans med Carlsberg. Men 
även till deras expertis. Louise 
Junger är Wine Activator på 
Pernod Ricard och kan svara på 
alla dina frågor om vin och övrigt 
sortiment. Hon är även expert 

på provningar med barpersonal, 
säljteknik och, så klart, mat- och 
dryckeskombinationer. Hur ser en 
bra kväll på restaurang ut enligt 
Louise?

”När jag går ut med vänner går 
jag gärna till en lobbybar på ett 
hotell”, säger Louise. ”Jag gillar 
känslan av ett ständigt flöde av 
olika typer av människor. Där 

delar vi på olika rätter från stora 
fat och låter mat, vin och samtal 
vara kvällens fokus. Öl dricker jag 
gärna efter en runda golf, då blir 
det Carlsberg Hof. Till mat gillar 
jag 1664 Blanc. Den är riktigt god 
till moules!”

Louise når du på 0738-620240 / 
louise.junger@pernod-ricard.com

Wine Activator  

for Carlsberg, Louise Junger.  

@pernodricardsverige
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Ljuvliga Piemonte tar  
plats i vår portfölj!
I Langhe, i nordvästra Italien, närma-
re bestämt i Serralunga d’Alba hittar vi 
familjen Piacentinis vingårdar.  
Här producerar de  
sina toppviner helt  
utan CO2-utsläpp

Ur Gemmas kollektion presenterar vi till hösten 

och vintern: Ett vitt sofistikerat vin i Langhe Arneis 

och fyra röda eleganter i Ruja Langhe Nebbiolo, 

Barolo, Barbaresco och Barbera d’Alba.

Familjen äger flera vingårdar i regionen  

och de uppgår till totalt 26 hektar. Silvano  

Piacentini startade verksamheten 1978 och 

idag driver hans son, Luigi, verksamheten. En  

förstklassig verksomhet som dessutom är  

ISO 14067-certifierad, vilket innebär att produktio-

nen är helt fri från CO2-utsläpp. Hela vägen från det 

att druvan plockas tills att korken sätts i flaskan.  

Vi säger välkomna till ett efterlängtat tillskott i vårt 

sortiment och hoppas ni vill utforska Piemontes 

läckerheter med oss!

Serralunga  

d’Alba

Jacob Premium Cuvée
På begäran 

En krispig nyhet från 
Pernod Ricard Winemakers 
Australia
Nu lanserar vi ett klassiskt mousserande och vällagrat vin 

från Australien. Jacob Premium Cuvée görs på druvorna 

Pinot Noir, Chardonnay och Pinot Meunier.

Passar perfekt till lunch eller middag som 

aperitif till bland annat antipasto, färska 

säsongssallader och skaldjur som till  

exempel ostron, musslor eller till bläckfisk.

Nyhet!

Nyheter

79Carlsberg Range 2022

Gemma 
Langhe Arneis

Gemma 
Langhe Nebbiolo Ruja

Gemma 
Barbaresco

Gemma 
Barbera d’Alba Bricco Angelini

Gemma 
Barolo

Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet!

Nyhet!Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Pierre Brévin
Sancerre

Stoneleigh Icon 
Chardonnay

Vinha Grande 
2018

Nyheter
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Jacob’s Creek Johann Shiraz Cabernet
15101

Kenwood Six Ridges Chardonnay
25418

Kenwood Six Ridges Cabernet 
Sauvignon 
25420

Kenwood Six Ridges Pinot Noir
25422

Kenwood Jack London
15851

St Hugo Barossa Valley Shiraz
24437

St Hugo Coonawarra Cabernet Sauvignon
22841 

J. Lohr Syrah
25721

J. Lohr Chardonnay
-

J. Lohr Pinot Noir
På begäran

St Hugo GSM
24477

St Hugo Eden Valley Riesling
24476

Zonin Amarone Della Valpolicella 
18108  

Zonin Valpolicella Ripasso Superiore
12063

Rocca di Montemassi 
Maremma Toscana
12125

Castello d’Abola Acciaiolo 
12136 

Orlando Centenary Hill Shiraz
22835

Orlando Steingarten Riesling
22749

Feudo Principi di Butera Symposio
12135

Tenuta Ca’Bolani Aquilis Sauvignon
12074

Gemma Barolo 
27437  

Fine wines Australien

Fine wines USA & Italien
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Domaine Duclaux Château-
neuf-du-Pape
15743

Chateau du Trignon Gigondas
22629

Domaine du Vieux Lazaret  
Châteauneuf-du-Pape
22758

Stoneleigh Rapaura Sauvignon Blanc
23121

Stoneleigh Rapaura Pinot Noir
23122

Château Bardoulet
12851

Moillard Pommard
På begäran

Château L’Ermitage
12090

Stoneleigh Rapaura Brut Cuvée
På begäran

Church Road McDonald Series 
Chardonnay
På begäran

Stoneleigh Icon Chardonnay
-

Pierre Brévin Sancerre
12083

Caves des Perrières  
Pouilly Fumé
12089

Chablis Premier Cru Montmains AOC
22648

Dominio de Campo Viejo
22826

Ysios Reserva
22768

Fine wines Frankrike

Fine wines Nya Zeeland & Spanien



Ett vinland  
som tar höjd.
Uttrycket och smaken för 
varje enskild druva varierar 
huvudsakligen på grund av 
egenskaperna hos respektive  
region samt höjden  på  
vingårdarna. 

Ju högre höjd och ju lägre temperatur desto 

större blir skillnaden mellan dag och natt.  

Beroende på hur högt eller lågt vingården är 

placerad, utvecklas druvorna därför olika vad 

gäller både färg, arom och struktur. Skörden 

påverkas också av solljusets intensitet och 

markens egenskaper  som samtidigt beror  

på terroirens höjd.

Argentina
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Argentina

Mogna viner från foten av Anderna.
Don Juan Carlos Graffigna, en italiensk immigrant, började sin anspråkslösa vinproduktion redan 1869 i San Juan  

i Argentina. Idag producerar Graffigna mogna, fylliga viner med mjuka tanniner och fantastisk fruktighet.

Graffigna 
Chardonnay
Friskt och fruktigt vin med toner av citron, 
rosenblad och tropiska frukter som aprikos 
och passionsfrukt. 

Detta fruktmogna vin passar mycket bra att 
dricka som aperitf före maten tillsammans 
med olika tapas på t.ex. räkor och lax. Passar 
också bra till fisk och skaldjursrätter t ex med 
tomatbaserade såser.

Producent Graffigna
Ursprung Argentina, San Juan
Druvor Chardonnay

22796 750 ml Closed local 
  

Serveras som aperitif eller till fisk, kyckling 
och skaldjur.

Graffigna 
Cabernet Sauvignon
Ett väl balanserat vin med bra frukt och en 
fantastisk smak av boysenbär, björnbär, svarta 
vinbär, lite peppar och ekfat. Mogna röda 
frukter dominerar idoften och kompletteras 
med en fin kryddighet.

Detta fruktiga, lätt fatiga och kryddiga vin är 
utmärkt till kryddiga stekar av nötkött och 
lamm. Servera med ugnsbakad potatis 
smaksatt med örter, vitlök och olivolja.

Producent Graffigna
Ursprung Argentina, San Juan
Druvor Cabernet Sauvignon

22795 750 ml Closed local 
  

Serveras som aperitif eller till fisk, kyckling  
och skaldjur.

Graffigna 
Malbec
Mycket fruktigt, smakrikt vin med fatkaraktär 
och inslag av vanilj, mörka bär, örter, kaffe och 
choklad. Doft med inslag av chokladdoppade 
plommon och mogna bär. Generös och fruktig 
smak med inslag av mörka bär, kryddor och 
kaffe.

Passar till smakrika och grillade kötträtter. 
Servera gärna till klassiska grilltillbehör som 
guacamole, grillade grönsaker, grillad vitlök 
och bakad potatis.

Producent Graffigna
Ursprung Argentina, San Juan
Druvor Malbec

22797 750 ml 
  

Serveras till grillade rätter av mörkt kött.

Graffigna 
Pinot Grigio
Fruktig, blommig smak med friska toner av 
päron, persika, citrus och melon. Stor och 
aromatisk blommig doft med betoning på vita 
blommor, viol och en aning persika och aprikos.

Smaken är frisk och fruktig med inslag av citrus 
och aprikos. Lång elegant eftersmak. Ett vin som 
med sin aromatiska och rena stil passar bra som 
aperitif. Utmärkt till fisk och skaldjur. Gärna med 
lite kryddiga tillbehör som t.ex. sushi.

Producent Graffigna
Ursprung Argentina, San Juan
Druvor Pinot Grigio

22798 750 ml 
  

Serveras som aperitif eller till fisk, kyckling och 
skaldjur.
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Ett äkta vinhantverk.
Jacob’s Creek Wines, tidigare Orlando Wines, 
grundades av Johann Gramp, som emigrerade 
från Tyskland till South Australia 1837.

Tio år senare startade han sin verksamhet  
genom att plantera de första vinrankorna  
vid ett litet vattendrag – Jacob’s Creek.

  År 1976 började Jacob’s Creek Wines saluföra 

sitt märke Jacob’s Creek, som en hyllning till 

Johann Gramp och den plats där han plante

rade sina första plantor. I dag är Jacob’s Creek 

Wines ett av Australiens mest framgångsri

ka vinföretag med vingårdar i både Barossa, 

Coonawarra och Adelaide Hills och man rö

ner stora framgångar med sina viner över hela 

världen.

Nyhet!

Jacob Premium Cuvée
Nyhet!
Komplex, utvecklad, mycket frisk smak med 
inslag av röda äpplen, nougat och brioche. 
32 månader på jästfällningen.

Producent Pernod Ricard Winemakers Australia
Ursprung South Australia
Druvor Pinot Noir 51%, Chardonnay 36%,  
Pinot Meunier 13%

På begäran 750 ml 
  

Serveras som aperitif eller till rätter av fisk, 
skaldjur eller ljust kött.

Jacob’s Creek
Torr, ungdomlig och fruktig smak med toner av citrus, 
äpple och persika. Doft av torkade frukter och honung. 

Chardonnaydruvan ger smaker av citrus och rostade 
cashewnötter som harmoniserar med den brödiga  
karaktären hos pinot noir.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druvor Chardonnay, Pinot Noir

11764 750 ml
23092 375 ml 
  

Serveras som aperitif, sällskapsvin eller till rätter av fisk  
och skaldjur.

Dan Swincer 

Chief Winemaker

Perfekt för 
alla tillfällen!
Ett mousserande lagrat vin med inslag av  

röda äpplen, nougat & brioche.
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Smakfullt & klassiskt vitt.
Våra vita viner från Australien består till största  
delen av klassiska druvtyper som Chardonnay,  
Pinot Grigio, Semillon och Riesling. En portfölj  
av viner som väl täcker alla dina behov.

Ett ekologiskt vin 
med god eftersmak.
Jacob’s Creek lägger stort värde i att utveckla 

viner som produceras med respekt för miljön.

Jacob’s Creek 
Organic Chardonnay
Ekologisk
Ungdomlig, fruktig, mycket frisk smak med 
toner av fat, honungsmelon, päron, citrus och 
örter. Serveras till rätter av fisk eller fågel.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druvor Chardonnay

22579 750 ml
22744 375 ml 
  

                      En prisbelönad och 
                      ekologisk chardonnay.

Jacob’s Creek 
Semillon Chardonnay
Frisk och fruktig smak med toner 
av gula äpplen, citrus, bivax, tropisk 
frukt med en angenäm touche av 
gräs. Eftersmaken är frisk, livlig  
och intensiv.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druvor Semillon, Chardonnay

11767 750 ml
23086 187 ml 
  

Serveras till rätter av fisk och 
skaldjur.

Jacob’s Creek 
Dry Riesling
Ungdomlig och mycket frisk smak 
med inslag av gröna äpplen, päron, 
krusbär och lime. Frisk syra med 
mineral ger balans och längd. 

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druva Riesling

22603 750 ml 
  

Passar till skaldjur eller stekt fisk, 
ljust kött som kyckling och matiga 
sallader.

Jacob’s Creek 
Unoaked Chardonnay
Frisk och fruktig smak med toner 
av gröna äpplen, honungsmelon 
och kiwi.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druva Chardonnay

12637 750 ml Closed local 
  

Serveras till rätter av fisk eller 
skaldjur.

Jacob’s Creek 
Wah White
Fruktigt, aromatiskt och smakrikt 
vin med toner av päron, persika, 
krusbär och citrus.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druvor Chardonnay, Pinot Grigio, 
Sauvignon Blanc

11801 750 ml Closed local 
  

Serveras till japansk mat som sushi 
och sashimi..

Jacob’s Creek 
Reserve 
Chardonnay
Fruktig och frisk smak med karaktär  
av rostade ekfat och inslag av gröna 
äpplen, persika, lime, mineral, örter  
och nötter. Angenäm struktur med 
bra syra och en bra intensitet i 
smaken.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung Australien, Adelaide Hills
Druva Chardonnay

22889 750 ml
  

Rekommenderas till smakrika fisk- 
eller kycklingrätter.

Jacob’s Creek 
Reserve Riesling
Fruktigt och friskt vin med smak 
av päron, ananas, krusbär, citron 
och rökig mineral. Fin struktur och 
lång eftersmak. Balanserad mjuk 
syrlighet och avslutas krispigt och 
med en viss torrhet.

Producent Jacob’s Creek Wines 
Ursprung Australien, Barossa Valley
Druva Riesling

22837 750 ml
  

Utmärk till fisk och skaldjur, kyck-
ling, pasta, vegetarisk mat och ost.

Jacob’s Creek 
UnVINED Riesling
Alkoholfritt
Fruktig, ungdomlig smak med liten 
sötma och inslag av päron, gröna 
äpplen, honungsmelon och lime. 
Serveras gärna till rätter av fisk och 
skaldjur.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druva Riesling

12855 750 ml
  

Utmärk till fisk och skaldjur, kyck-
ling, pasta, vegetarisk mat och ost.

Australien
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En krispig rosé  
till er nya meny!

 

Rosévin från Down Under.
Här presenterar vi våra roséviner från Australien. 
Det blir allt vanligare med rosé året runt, så passa 
på att ladda upp med t ex friska Jacob’s Creek  
Crisp Rosé.

Jacob’s Creek 
Shiraz Rosé
Fruktigt, ungdomligt och smakrikt 
vin med toner av granatäpple,  
körsbär, skogshallon och jord-
gubbar.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druva Shiraz

11760 750 ml  Open for return
  

Passar som sällskapsdryck eller till 
sallader och fiskrätter.

Jacob’s Creek 
Le Petit Rosé
Frisk, elegant smak av tranbär 
och körsbär med mjuk avslutning. 
Serveras som aperitif eller till fisk- 
och kycklingrätter.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druvor Pinot Noir, Grenache, 
Mataro

19796 750 ml 
  

Serveras som aperitif eller till 
fisk- och kycklingrätter.

Jacob ś Creek 
Crisp Rosé
Bärig, ungdomlig smak och doft med inslag av  
smultron, hallon, vattenmelon, vit persika och 
citrus. 

Ett krispigt, ljusrosa rosévin gjort på mestadels  
druvan shiraz. Lättsamt och fräscht i glaset som 
passar till ost, fisk/skaldjur eller kycklingsallad.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druva Shiraz 91%, övriga 9%

24830 750 ml 
  

Passar till sommarrätter med skaldjur eller 
kyckling.

Jacob’s Creek 
Sparkling Rosé
Fruktigt och friskt vin med djup 
och karaktär. Ung bärig smak 
och inslag av jordgubbar, svarta 
vinbär och citrus.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druva Chardonnay, Pinot Noir

22840 750 ml 
  

Serveras som sällskapsdryck eller  
till desserter med bär eller frukt.

Jacob’s Creek 
Aperitivo Spritz
En frisk och smakrik apéritif 
där söta och bittra toner från 
solmogna blodapelsiner 
blandas med ett friskt och 
fruktigt mousserande vin.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung Australien, Barossa Valley
Druva Riesling

20652 750 ml 
  

Avnjuts som den är med is och en 
apelsinskiva.

Jacob’s Creek 
UnVINED Rosé
Alkoholfritt
Fruktigt och smakrikt med toner 
av granatäpplen, vattenmelon och 
hallon. Serveras som sällskaps-
dryck eller till fiskrätter och 
sallader.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druva Shiraz

14016 750 ml 
  

Passar utmärkt som sällskapsvin.
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Jacob’s Creek är 
kända för sin miljö-
medvetenhet.
Ekologiskt certifierat rött vin, en blend av druvs-

orterna Shiraz och Cabernet Sauvignon.

Rött vin för alla tillfällen.
Viner från South Eastern Australien och Barossa  
Valley, framförallt av shiraz, har länge haft en stark 
position på marknaden. Vin som givetvis bör ha en 
självklar plats i din vinlista. 

Jacob’s Creek 
Shiraz
Låg alkoholhalt 9,5%
Fruktigt och smakrikt vin med 
toner av blåbärssylt, björnbär, 
örter och lakrits. 

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druva Shiraz

16385 750 ml 
  

Serveras till rätter av ljust kött, 
eller inte alltför smakrika rätter 
av lamm.

Jacob’s Creek 
Shiraz
Mycket fruktigt och smakrikt 
vin med fatkaraktär och toner 
av björnbär, plommon, peppar, 
lakrits och vanilj.  

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druva Shiraz

22581 750 ml 
  

Serveras till rätter av ljust kött, 
eller inte alltför smakrika rätter 
av lamm.

Jacob’s Creek 
Organic Shiraz Cabernet
Ekologisk
Fruktigt och smakrikt vin med inslag av körsbär, 
björnbär, lakrits och ekfat. Serveras till grillade 
rätter av lamm- eller nötkött.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druvor Shiraz, Cabernet Sauvignon

11761 750 ml 
23087 187 ml 
22743 375 ml 
  

Serveras till grillade rätter av lamm- eller 
nötkött.

Jacob’s Creek 
Grenache Shiraz
Fruktigt och smakrikt vin med 
inslag av björnbär, eukalyptus,  
hallon,peppar och vanilj. Serveras 
till rätter av fläsk- och lammkött. 

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druva Grenache, Shiraz

22578 750 ml 
  

Serveras till rätter av fläsk- och 
lammkött.

Jacob’s Creek 
Wah Red
Mycket fruktigt och smakrikt vin 
med toner av körsbär, röda vinbär, 
kryddor och inslag av mineral. 

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druva Grenache, Sangiovese, 
Pinot Noir, Mataro

13272 750 ml 
  

Serveras till japansk mat som 
teriyaki, yakitori och wagyu-biff.

Jacob’s Creek 
Reserve Shiraz
smakrikt vin med fatkaraktär, 
inslag av björnbär, plommon, 
choklad, peppar, salmiak och 
örter.  

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung Australien, Barossa Valley
Druva Shiraz

22748 750 ml 
  

Serveras till smakrika, gärna grillade, 
rätter av lamm- och nötkött.

Jacob’s Creek 
Double Barrel Shiraz
Fyllig och generös smak med 
mjuka tanniner och komplexa 
nyanser av mandel, söta röda 
frukter och mörk choklad.  

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druva Shiraz

16760 750 ml 
  

Serveras till smakrika rätter av 
mörkt kött.

Jacob’s Creek 
UnVINED Shiraz
Alkoholfritt
Fruktigt och smakrikt vin 
med inslag av fat, blåbär, 
björnbär örter, lakrits och 
vanilj. Serveras till rätter av 
ljust kött. 

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung South Eastern Australia
Druva Shiraz

12852 750 ml 
  

Passar utmärkt som sällskapsvin.

Australien



88 Carlsberg Range 2022

Två klassiker har bytt namn.
Vi har bytt namn på två av våra favoriter:  
Steingarten och Centenary Hill har fått nya 
etiketter och hamnar under varumärket Orlando.

Ny 
design!

En hyllning!
Jacob’s Creek Johann Shiraz Cabernet 

är ett vin som är dedikerat till sin 

grundare Johann Gamp.

Fine Wine Fine Wine Fine Wine

Ny 
design!

Orlando 
Steingarten Riesling

Exklusivt för Restaurang               

Attraktiv blomdoft med citrus och limetoner,  
frisk och ren med tydlig rieslingkaraktär. 

Nyanserad och fräsch smak med inslag av  
gröna äpplen, päron, krusbär, lime, honung 
och mineral. Krispigt avslut med en viss 
torrhet.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung Australien, Barossa Valley
Druvor Riesling

22749 750 ml Closed local

Jacob’s Creek 
Johann Shiraz Cabernet

Exklusivt för Restaurang                      

Komplext, fruktigt och smakrikt vin med rostad 
fatkaraktär och toner av svarta vinbär, plommon, 
fikon, lakrits, kakaos, kaffe med en hint av ekfat.

Strukturerade tanniner med elegans och finess 
som möter fräsch, mörk frukt.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung Australien, Barossa Valley, Coonawarra
Druvor Shiraz, Cabernet Sauvignon

15101 750 ml  Closed local

Orlando 
Centenary Hill Shiraz

Exklusivt för Restaurang             

Nyanserat, fruktigt intensivt och smakrikt 
vin med en komplex karaktär. Inslag av ek, 
björnbär, plommon, choklad, kokos, peppar, 
torkade örter och mynta. Mjuka tanniner 
rundar av och ger vinet både bredd och 
längd.

Producent Jacob’s Creek Wines
Ursprung Australien, Barossa Valley
Druvor Shiraz

22835 750 ml 
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George Wyndham kom till New South 

Wales 1827 efter att ha lärt sig vin

odling i Kanada, Frankrike och Italien. 

Endast några få veckor efter ankomsten 

köpte George och hans fru, Margaret  

Jay, mark i Hunter Valley, där han  

sedan odlade och dokumenterade sitt 

liv som nybyggare.

Hans dagbok avslöjar väldigt tuffa tider 

med risk för katastrof på flera fronter. 

Ormar, torka och sjukdomar fanns 

ofta, men det tveklöst största hotet var  

om rådets bushmen som var kända för att 

attackera och döda människor. Men i sin  

övertygelse att lyckas tog sig George an 

alla dessa utmaningar för att etablera 

sin egendom och starta familj. Nästan 

varje år, under de kommande 14 åren, 

utökade paret dessutom sin familj.

Pionjären i Hunter Valley

År 1828 blev George en pionjär när han 

planterade Australiens första kommer

siellt producerande vingård för shiraz. 

Han skapade rika, robusta shirazviner 

som redan år 1860 åtnjöts över hela 

världen. Hans arv att skapa generösa, 

fylliga viner för människor som lever 

utan kompro misser, precis som George 

själv, är en stolt vintradition som lever 

vidare än idag. Idag ingår Wyndham 

Estate i Orlando Wyndham Group som 

är ett av Australiens mest framgångs rika 

vinföretag.

Fadern av Australiensisk Shiraz
Sällan förändrar människor världen eller skapar sin plats i 
historien. Men en ung engelsman vid namn George Wyndham 
lyckades göra just precis det. Med passion och en stor portion 
beslutsamhet satte han ett avtryck på vinvärlden i början av 
1800-talet. Han var banbrytande för Australiens Shirazviner.

Visste du att...
Shiraz, eller syrah som druvan heter i Frankrike,  
har odlats i Australien under nästan 200 år! 

Wyndham Estate 
Bin 222 
Chardonnay

Exklusivt för Restaurang 

Mycket fruktigt och smakrikt vin 
med rostad fatkaraktär, inslag av 
röda äpplen, persika, tropisk frukt, 
smör, nötter och vanilj. 

Producent Orlando Wyndham
Ursprung South Eastern Australia
Druva Chardonnay

22741 750 ml 
  

Serveras till grillade rätter av fisk 
eller skaldjur eller till ljust kött.

Wyndham Estate 
Bin 555 
Shiraz

Exklusivt för Restaurang 

Ett rikt, fylligt vin med mjuk 
struktur. Generösa plommon, 
mogna bär, lakrits med choklad 
och vanilj som inslag. 

Producent Orlando Wyndham
Ursprung South Eastern Australia
Druva Shiraz

22585 750 ml 
  

Passar utmärkt till nöt och vilt, gärna 
grillat, samt smakrika vitmögelostar.

Wyndham Estate 
Bin 444 
Cabernet Sauvignon

Exklusivt för Restaurang 

Nyanserad, mycket fruktig smak 
med rostad fatkaraktär och toner 
av svarta vinbär, ceder, mörk 
choklad och tobak. 

Producent Orlando Wyndham
Ursprung South Eastern Australia
Druva Cabernet Sauvignon

22584 750 ml 
  

Serveras till smakrika, gärna grillade, 
rätter av lamm- och nötkött.

Australien
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Peter Munro – Chief Winemaker St Hugo

Legendariska Hugo från Barossa Valley
Alla finare viner skapas utifrån passion och hantverksskicklighet. Men de unika  
vinerna från St Hugo står för något än mer personligt – en vinserie som hyllar det  
nära bandet mellan en far och hans son. Men vad är historien bakom hyllningen 
och vem var egentligen Hugo? 

Hugo Gramp föddes i Barossa Valley  

den 19 september 1895. Hugos farfar, 

Johann Gramp, var en av pionjärerna 

inom vinregionen; han planterade de  

första vinrankorna redan 1847. Han 

startade det som senare blev G Gramp 

& Sons genom Hugos far Gustav, det 

företag Hugo en dag skulle komma  

att leda. 

Hugos uppskattning av fina viner och 

hemligheten bakom tillverkningen av 

dem, flöt givetvis i hans vener och han 

anslöt sig till familjeföretaget vid ung 

ålder. Han visade sig snabbt en värdig 

arvtagare och redan vid 25 års ålder,  

blev han utnämnd till Managing  

Director för Gramp & Sons. Från 1920 

till 1938 ledsagade han sedan vingården  

genom en tillväxt utan motstycke.

Tragedin slår till 

Den 25 oktober 1938 flög Hugo Gramp 

från Adelaide till Melbourne tillsam

mans med två andra kollegor inom  

vin industrin, Thomas Hardy och Sidney 

Hill Smith. Tragedin var ett faktum när  

deras Kyeemaplan kraschade rakt in i 

en bergssida och samtliga 18 passagerare  

avled i olyckan.

En vinikon tar form

1983 hedrade man Hugo Gramps minne  

i och med lanseringen av det första  

vinet vid namn ‘St Hugo’. Tillägget ‘St’ 

framför namnet inspirerades av den  

europeiska traditionen att döpa vin

gårdar efter helgon för att bringa god 

skördelycka. Framställd från den ut

omstående årgången 1980 fick den 

första St Hugo Coonawarra Cabernet 

Sauvignon motta många hyllningar för 

sin kraft och elegans. Idag mer än 30 

årgångar senare fortsätter St Hugo att 

sätta standarden för kategorin austra

liensisk Cabernet Sauvignon.

Australien
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St Hugo – en kollektion för finsmakare 
Skapad för att hedra bandet mellan far och son, såg St Hugo-kollektionen 
dagens ljus 1983 i hjärtat av Barossa Valley. Idag är vinerna prisade  
av vinkännare och konnässörer världen över för sin djupa fyllighet och 
intensiva smakpalett.

Fine Wine Fine Wine

St Hugo 
Eden Valley 
Riesling

Exklusivt för Restaurang                        

Ett bra exempel på en modern australiensisk 
riesling med god lagringspotential. Tydlig 
mineralkaraktär som speglar den höga 
kvaliteten hos druvorna.

Generös mineralrik smak med inslag av 
citrusfrukt och mycket balanserad sötma 
och syra. Härlig frisk doft av citrus, mineraler 
och honungstoner.

Producent St Hugo
Ursprung Australien, Eden Valley
Druvor Riesling

24476 750 ml 
  

Perfekt att avnjutas tillsammans med ostron 
naturelle heta rätter av fisk, skaldjur och kyckling.

St Hugo 
Coonawarra 
Cabernet Sauvignon
Vinet är gjort till 100% på druvan cabernet 
sauvignon från den berömda jordmånen 
Terra Rossa i Coonawarra.

Nyanserat, fruktigt och smakrikt med elegant 
fatkaraktär och inslag av svarta vinbär, 
plommon, kakao, tobak och kaffe. Passar 
till smakrika rätter av nöt och vilt, liksom till 
stekt anka med klassiska tillbehör och även 
till medelstarka hårdostar.

Producent St Hugo
Ursprung Australien, Coonawarra
Druvor Cabernet Sauvignon

22841 750 ml 
  

Passar till smakrika rätter av nöt och vilt, 
liksom till stekt anka med klassiska tillbehör.

St Hugo 
Barossa Valley 
Shiraz

Exklusivt för Restaurang                    

En riktig klassiker som belönats med flera 
priser världen över och har väldigt stor 
lagringspotential. 

Ett smakrikt fylligt vin med mörka blåbär, 
fatkaraktär och härliga tanniner. Serveras  
gärna till klassiska vilträtter, helstekt entrecôte, 
grillat ankbröst med rödvinssky och till riktigt  
mustiga grytor.

Producent St Hugo
Ursprung Australien, Barossa Valley
Druvor Shiraz

24437 750 ml 
  

Passar till vilträtter, helstekt entrecôte, grillat  
ankbröst med rödvinssky och till mustiga grytor.

St Hugo 
Barossa Valley 
Grenache, Shiraz, Mataro

Exklusivt för Restaurang                     

Flerfaldigt prisbelönt och generöst årgångsvin 
som lyfter fram det allra bästa ur de tre druvsor- 
terna och samtidigt är trogen regionens unika stil.

Fylligt, smakrikt, saftigt men elegant, med bra 
balans i tanniner, fruktsyror och alkohol. 
Intensiva toner av mörka röda bär med en 
tilltalande doft av mogna hallon i kombination 
av de franska ekfaten

Producent St Hugo
Ursprung Australien, Barossa Valley
Druvor Grenache, Shiraz, Mataro

24477 750 ml 
  

Passar utmärkt med anka, lamm och till 
asiatiska rätter.

Fine Wine Fine Wine

Australien
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Utvalda viner från Chile.

Tabali Pedregoso 
Syrah 
Gran Reserva
Mycket fruktigt och smakrikt vin  
med toner av fat, plommon, mör-
ka körsbär, svarta vinbär, lakrits,  
peppar och vanilj.

Producent Viña Tabalí
Ursprung Chile, Limarí Valley
Druva Syrah

22702 750 ml 
  

Serveras med fördel till smakrika 
rätter av mörkt kött.

Tabali Vetas Blancas  
Pinot Noir  
Reserva Especial
Medelfyllig, elegant och intensivt 
bärig med toner av jordgubbar, 
mjölkchoklad och en aning 
örtkryddor.

Producent Viña Tabalí
Ursprung Chile, Limarí Valley 
Druva Pinot Noir

22720 750 ml 
  

Serveras till rätter av stekt fisk 
eller ljust kött eller kycklingrätter

Tabali Pedregoso  
Sauvignon Blanc  
Gran Reserva
Fruktigt, mycket friskt och smak-
rikt vin med inslag av krusbär, 
svartvinbärsblad, grapefrukt, 
nässlor och mineral.

Producent Viña Tabalí
Ursprung Chile, Limarí Valley 
Druva Sauvignon Blanc

22703 750 ml 
  

Serveras till lättare fisk- och skal-
djursrätter eller syrliga getostar.

Rosario 
Sauvignon Blanc
Ungdomlig, aromatisk med frisk 
smak med inslag av päron, krus-
bär, nässlor och citron.

Producent Viña San Pedro
Ursprung Chile, Central Valley
Druva Sauvignon Blanc

11800 750 ml 
  

Serveras till fisk och skaldjur.

Castillo De Molina 
Reserva 
Sauvignon Blanc
Aromatiskt och fruktigt, mycket 
friskt och smakrikt vin med inslag 
av krusbär, svartvinbärsblad,  
nässlor, mineral och grapefrukt

Producent Viña San Pedro
Ursprung Chile, Elqui Valley
Druvor Sauvignon Blanc

22815 750 ml  Open for return
  

Serveras som aperitif, till lättare 
fisk- och skaldjursrätter eller 
syrliga getostar.

Castillo De Molina 
Reserva 
Cabernet Sauvignon
Nyanserat, balanserat och smak-
rikt vin med fatkaraktär, toner av 
svarta vinbär, körsbär, ceder, viol, 
mynta och salvia.

Producent Viña San Pedro
Ursprung Chile, Rapel Valley
Druvor Cabernet Sauvignon

22693 750 ml 
  

Serveras till rätter av mörkt kött.

Castillo De Molina 
Reserva 
Carmenère
Fruktigt, nyanserat och smakrikt 
vin med fatkaraktär, inslag av 
björnbär, plommon, choklad, kaf-
fe, svarta oliver och färska örter. 

Producent Viña San Pedro
Ursprung Chile, Maule Valley
Druvor Carmenère

23101 750 ml 
  

Serveras till rätter av lamm- eller 
nötkött.

Rosario 
Cabernet Sauvignon
Mycket fruktigt, ungdomligt och 
smakrikt vin med toner av svarta 
vinbär, röd frukt, kokos och vanilj. 

Producent Viña San Pedro
Ursprung Chile, Central Valley
Druva Cabernet Sauvignon

11712 750 ml 
  

Serveras till rätter av ljust kött.

Castillo De Molina 
Reserva 
Chardonnay
Mycket fruktig och frisk smak 
med toner av päron, persika, 
äpplen, mogna apelsiner, smör 
och citrus. 

Producent Viña San Pedro
Ursprung Chile, Casablanca
Druvor Chardonnay

22694 750 ml  Open for return
  

Serveras till rätter av fisk eller 
skaldjur.

Chile
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Egen stil hyllas!
Mumm Grand Cordon är husets signatur-cuvée, 
skapad för att hylla den som vågar gå sin egen  
väg, ha sin egen stil och fira livets framgångar.  
Husets signaturdruva Pinot Noir bidrar med 
struktur och kraftfullhet, Chardonnay tillför 
champagnens elegans och finess och Pinot Meunier 
tillför friskhet, fruktighet och balans.

Mumm 
Grand Cordon
Doften har inslag av mogen persika, 
aprikos  samt ananas som efterföljs 
av vanilj, kola, jäst, torkad frukt och 
honung. Elegant, med viss mineralitet 
och rund, komplex smak med  toner av 
färska frukter, vanilj och kola. Avslut-
ningen är lång och kvardröjande. 

Producent G.H. Mumm
Ursprung Frankrike, Champagne
Druvor Pinot Noir 45%,  
Chardonnay 30%, Pinot Meunier 25%

18617 750 ml 
19218 6 liter 

Frankrike
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GH Mumm äger över 218 hektar, rankad 98% på kvalitetsskalan varav 170 hektar är 

Grand Cru lägen som Ay, Bouzy, Ambonnay, Verzy, Verzenay, Avize och Cramant. 

1876 adderas flaskorna med Cuvée Brut av ett rött sidenband för att hedra de som fått 

den högsta av franska utmärkelser, Ordre Royal et Militaire de Saint Louis och Grand 

Cordon de la Légion d’Honneur. Detta etablerade Maison MUMM som ambassadör för 

champagne och flaskan syns bland annat i målningar av Utrillo och Foujita, i filmer 

samt i serietidningen Tintin.1900 introducerades Cordon Rouge på den engelska  

marknaden, och är än idag officiell leverantör av champagne till Queen Elizabeth II.

Från hjärtat av 
Champagne!

Mumm Cordon Rouge 
Torr, aningen utvecklad smak med inslag av apelsin, 
äpple och rostat bröd. Serveras som aperitif och till 
rätter av fisk och skaldjur.

Producent G.H. Mumm
Ursprung Frankrike, Champagne
Druvor Pinot Noir 45%, Chardonnay 30%,  
Pinot Meunier 25%

22567 375 ml
22851 1500 ml
22852 3 liter
22854 9 liter 
  

Serveras gärna väl kyld som aperitif och till rätter av 
fisk, skaldjur eller varför inte till en gåsleverkanapé 
med gelé och rosépeppar.

Mumm Millésimé 2015 
Nyanserad doft med inslag av päron, citrus-
skal, hasselnötter och brioche. Fyllig och 
fräsch med smak av färska vita päron, persika 
och ljusa blommor ihop med akaciahonung, 
rostat bröd och hasselnöt.

Producent G.H. Mumm
Ursprung Frankrike, Champagne
Druvor Pinot Noir 75%, Chardonnay 25%

22577 750 ml 
  

Perfekt att servera i rödvinsglas till vilt och 
mogna ostar..

Frankrike
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Perrier-Jouët Blason 
Rosé är skapad för att 
njutas tillsammans med 
mat, och dess komplexa 
och generösa smak kan 
bära en hel kvälls mål-
tider, från förrätt till 
dessert. Givetvis är den 
även delikat att avnjuta 
enbart som den är.

Super
Premium

Perrier-Jouët 
Grand Brut
Torr, nyanserad, fruktig och frisk smak 
med inslag av gula äpplen, exotisk frukt, 
ananas, honung, kex och mineral.

Producent Perrier-Jouët
Ursprung Frankrike, Champagne
Druvor Pinot Noir 40%, Chardonnay 20%, 
Pinot Meunier 40%

23483 750 ml  På begäran
23095 1500 ml På begäran
  

Passar utmärkt som aperitif alternativt till 
små tilltugg gjorda med havets läckerheter. 
Perfekt att servera till ostron.

Perrier-Jouët 
Blason Rosé

Exklusivt för Restaurang             

Intensiva aromer av röd frukt följt av 
blommiga toner. Generös smak med inslag 
av röda frukter,  lätt brödighet och med lång 
och livlig eftersmak.

Producent Perrier-Jouët
Ursprung Frankrike, Champagne
Druvor Pinot Noir 50%, Chardonnay 25%, 
Pinot Meunier 25%

15877 750 ml 
  

Rätter av fisk eller kyckling. Passar också till 
desserter med röda bär eller frukter.

Frankrike
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När champagne blir 
till en ädel konst.

Super
Premium

Super
Premium

Super
Premium

Perrier-Jouët 
Belle Epoque Vintage 
Komplex smak med nyanserade och subtila  
inslag av ljusa blommor, päron och persika. 

Producent Perrier-Jouët
Ursprung Frankrike, Champagne
Druvor Pinot Noir 45%, Chardonnay 50%, 
Pinot Meunier 5%

17479 750 ml
23099 1500 ml
23096 3 liter
23097 6 liter
På begäran 9 liter 
  

Perfekt aperitif till ostron, skaldjur och krämiga 
ostar.

Perrier-Jouët 
Belle Epoque Rosé Vintage 
Torr, nyanserad, fruktig och frisk smak med 
inslag av gula äpplen, exotisk frukt, ananas, 
honung, kex och mineral. Fruktig, lite brödig 
doft med inslag av gröna äpplen och citrus.  

Producent Perrier-Jouët
Ursprung Frankrike, Champagne
Druvor Pinot Noir 55%, Chardonnay 40%, 
Pinot Meunier 5%

22783 750 ml
På begäran 1500 ml 
  

Serveras som aperitif och till rätter av fisk eller 
skaldjur.

Perrier-Jouët 
Belle Epoque Blanc de Blancs

Exklusivt för Restaurang               

Nyanserad, mycket frisk smak med inslag av 
syrén, ung frukt som apelsin, persika och 
grapefrukt. Toner av vanilj och grädde.

Producent Perrier-Jouët
Ursprung Frankrike, Champagne
Druvor Chardonnay 100%

På begäran 750 ml
På begäran 1500 ml 
  

Serveras som aperitif. Passar också perfekt till 
kaviar och färska skaldjur.

Frankrike
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Les Deux Pins 
Merlot Rosé 
Fräscht och fruktigt rosévin med inslag 
av hallon och granatäpple. Bärig och 
fräsch doft.  

Producent Grands Chaise de France
Ursprung Frankrike, Vin de France
Druva Merlot

16266 750 ml 
  

Serveras till somriga sallader eller 
rätter av ljust kött. 

Domaine Houchart 
Côtes de Provence Rosé 
Bärig och frisk smak med inslag av hallon, 
smultron, vattenmelon, citrusskal och 
färska örter.   

Producent Familjen Quiot
Ursprung Frankrike, Côtes de Provence
Druva Grenache, Cinsault, Syrah, Cabernet 
Sauvignon

22646 750 ml
13894 1500 ml 
  

Serveras som aperitif, sällskapsdryck eller 
till fisk- och kycklingrätter samt sallader.

Rosé med lång tradition.
Famille Quiot, med lång vinmakartradition bak-
om sig, förvärvade 2007 den anrika egendomen 
Château du Trignon och har sedan dess drivit den 
vackra gården med ledord som tradition, kvalitet 
och ambition.

Egendomen Château du Trignon har en 

lång historia och förvärvades av Famil

jen Roux redan 1896. På den tiden var 

det en traditionell provensalsk gård med 

bland annat uppfödning av boskap. Se

dan fem generationer tillbaka har man 

dock fokuserat och arbetat med vinod

ling och vinframställning och under 

tiden successivt förvärvat fler vingår

dar i Rhônedalen inom appellationerna 

Gigondas, Basteau, Sablet och Côtes du 

Rhône. 2007 tog Famille Quiot som var 

mycket imponerad av de kvalitetspor

dukter gården levererade, över Château 

du trigon och driver den idag med am

bition, tradition och kvalitetstänk. Till 

exempel har man anpassat vineriet en

ligt gravitationsprincipen och byggt en 

luftkonditionerad vinkällare. 

Druvorna till Château du Trignon Côtes 

du Rhône Rosé skördas för hand för nog

grann sortering och bästa druvkvalitet. 

Vinet görs på de två sydfranska druvor

na grenache och syrah. Druvorna urla

kas, kallmacereras, under tre dagar för 

att få sin vackra laxrosa färg och subtila 

smakprofil. När vinet jäst klart vilar det 

sedan på ståltank så att smakerna får 

gifta sig. Jordmånen består av en bland

ning av lera och kalksten. Vinet ska ser

veras ungt och fräscht. 

Château du Trignon 
Rosé

Exklusivt för Restaurang                       

Bärig och lite blommig doft med  inslag av smultron 
och jordgubbar. Välbalanserad, mjuk och fruktig 
smak med toner av smultron, jordgubbar, örter och 
blodapelsin. 

Producent Familjen Quiot
Ursprung Frankrike, Côtes du Rhône
Druva Grenache, Syrah

19853 750 ml
  

Serveras till rätter av ljust kött, sallader, räkor eller 
sushi.

Frankrike
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Här presenteras våra vita 
klassiska viner från Frankrike.
Klassiska franska viner i toppklass är ett måste på  
varje välsorterad vinlista.

Chateau Trignon Viognier 
Komplex doft med aprikos, persika och tropisk 
frukt. Vinet är relativt kraftigt bra balnserad 
syra  och struktur. Vinet är inte ekat. 

Producent Familjen Quiot
Ursprung Frankrike, Côtes du Rhône
Druva 100% Marsanne

26608 750 ml 
  

Serveras till svamprisotto eller anka, 
Canard Orange.

Moillard 
Bourgogne Aligoté 
Friskt och fräscht med lätt 
parfymerade toner av gröna 
äpplen, citrus och frisk ren syra 
och mineraltoner.

Producent Moillard
Ursprung Frankrike, Bourgogne
Druva Aligoté

23251 750 ml 
  

Serveras till rätter av skaldjur eller  
som aperitif.

Chateau Trignon Marsanne
Kraftfullt vin med toner av akacia, honung, 
mandel och vit persika. 20% av vinet har 
lagrats på franska ekfat.

Producent Familjen Quiot
Ursprung Frankrike, Côtes du Rhône
Druva 100% Marsanne

26607 750 ml 
  

Serveras till ljust kött och kyckling samt till 
ungsbakad portabello.

Moillard 
Bourgogne Chardonnay 
Ett oekat vin som tack vare den 
malolaktiska jäsningen ändå har 
toner av torkad frukt, med generös 
fyllighet och blommiga citrus 
avslutat med en ren frisk syra.

Producent Moillard
Ursprung Frankrike, Bourgogne
Druva Chardonnay

23252 750 ml 
  

Serveras som aperitif eller till lätt-
are rätter av fisk och skaldjur.

Les Deux Pins 
Sauvignon Blanc 
Fräscht, uttrycksfullt och välbalan- 
serat vin med blommiga toner och 
inslag av exotiska frukter samt 
citrusskal.

Producent Grands Chaise de France
Ursprung Frankrike, Vin de France
Druva Sauvignon Blanc

16267 750 ml 
  

Serveras till rätter av skaldjur eller  
som aperitif.

Chablis 
AOC 
Nyanserad, mycket frisk och 
fruktig smak med inslag av gröna 
äpplen, citrus och mineral.

Producent Domaine du Chardonnay
Ursprung Frankrike, Chablis
Druva Chardonnay

22647 750 ml 
  

Serveras som aperitif eller till lättare 
rätter av fisk och skaldjur.

Domaine du Vieux 
Lazaret Blanc 
Châteauneuf-du-Pape 
Nyanserat, fruktigt och något   
kryddigt och smakrikt vin med 
toner av fat, vita blommor, gula  
plommon, apelsin, aprikoser och 
vitpeppar.

Producent Familjen Quiot
Ursprung Frankrike, Châteauneuf- 
du-Pape
Druvor Grenache Blanc, Clairette, 
Bourboulenc, Roussanne

22759 750 ml 
  

Serveras till rätter av  fisk eller 
ljust kött.

Les Remparts de Bastor
Ljus vacker färg och en komplex, 
koncentrerad doft med citrus och 
tropisk frukt. Smaken är stor och 
fyllig med clementin, honung, 
aningen brödighet och en frisk syra 
som balanserar de söta honungs-
tonerna.

Producent AOP Sauternes 
Ursprung Frankrike
Druva 100% Semillon

24590 375 ml 
  

Perfekt till ost, anka med apelsin 
och till inte för söta desserter.

Frankrike
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Eleganta viner från Loire och Chablis.
Från anrika vingårdar kommer dessa tre unika och sofistikerade vita  
viner, som förtjänar sin särskilda plats i den finare delen av vinlistan.

Fine Wine

Nyhet!

Fine WineFine Wine

Caves des Perrières 
Pouilly Fumé
Stor, härlig, druvtypisk doft med aromatiska  
inslag av krusbär, nässlor, mineral och äpplen. 
Torr, frisk smak med inslag av citrus och åter-
kommande toner av äpplen. Lång och balanserad 
avslutning.

Producent Lacheteau
Ursprung Frankrike, Loire
Druvor Sauvignon Blanc

12089 750 ml 
  

Färsk, vit sparris med mousseline- eller hollandaise- 
sås, eleganta fisk- och skaldjursrätter liksom rätter 
på ljust kött med krämig, ljus sås.

Pierre Brévin 
Sancerre

Exklusivt för Restaurang                        

Stor, härligt druvtypisk doft med aromatiska 
inslag av krusbär, nässlor och mineral. Torr, frisk 
och elegant smak med inslag av citrus, mineral 
och nässlor. Lång och frisk avslutning.

Producent Lacheteau
Ursprung Frankrike, Loire
Druvor Sauvignon Blanc

12083 750 ml  Closed local
  

Serveras till rätter av fisk och skaldjur samt till 
syrliga getostar.

Chablis 
Premier Cru 
Montmains AOC
Komplex och blommig doft. Relativt fet 
chardonnaysmak med lång eftersmak av 
mineral och lite citrus. Vinifieringen sker i tankar. 
Man använder sig av utvald jäst och vinet får jäsa 
under kontrollerad temperatur. Därefter sker ma-
lolaktisk jäsning. 

Producent Domaine du Chardonnay
Ursprung Frankrike, Chablis
Druvor Chardonnay

22648 750 ml 
  

Passar utmärkt till fisk & skaldjursrätter 
samt även till asiatiskt.

Frankrike
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Moillard 
Bourgogne Pinot Noir

Exklusivt för Restaurang          

Druvtypisk doft med ljus röd frukt, följs 
upp med fina tanniner och rostade toner 
från ekfat samt en mogen behaglig smak 
av kryddiga röda bär med balanserad syra.

Producent Moillard 
Ursprung Frankrike, Bourgogne
Druva Pinot Noir

23254 750 ml 
  

Serveras till grillade rätter av lamm- 
och nötkött.

Moillard 
Pommard

Exklusivt för Restaurang          

Rubinrött i färgen med toner av mörka 
körsbär och örter, frisk och fräsch smak 
med mörka bär, örter och vitpeppar, 12 
månader på mellanrostade och noga 
utvalda ekfat ger ett slut med runda 
eleganta tanniner.

Producent Moillard 
Ursprung Frankrike, Pommard
Druva Pinot Noir

På begäran 750 ml 
  

Serveras till grillade rätter av lamm- 
och nötkött.

Château du Trignon 
Côtes du Rhône
Kryddig smak med inslag av  björnbär, körsbär, 
lakrits och mynta.

Producent Familjen Quiot
Ursprung Frankrike, Côtes du Rhône
Druvor Grenache, Syrah, Mourvèdre

22628 750 ml 
  

Serveras till rätter av fläsk-, lamm- eller nötkött.

Château du Trignon 
Rasteau
Kryddig doft av färska örter med toner av röda 
och mörka bär. Smak av blåbär och hallon med 
inslag av färska örter, kryddor samt lakrits, viol 
lite svartpeppar och tydlig mineralitet.

Producent Familjen Quiot
Ursprung Frankrike, Rasteau
Druvor Grenache, Mourvèdre

20704 750 ml 
  

Serveras till rätter av lamm, nötkött och anka.

Les Deux Pins 
Cabernet Sauvignon
Fruktigt och kryddigt vin med  
karaktär av röda bär och svarta  
vinbär samt inslag av lakrits.

Producent Grands Chaise de France
Ursprung Frankrike, Vin de France
Druva Cabernet Sauvignon

16268 750 ml 
  

Serveras till rätter av rött kött, vilt 
och charkuterier.

Château 
Haut Chevalier
Fruktigt och ungdomligt vin 
med rostad fatkaraktär och inslag 
av svarta vinbär, björnbär, lakrits, 
peppar, mörk choklad och kryddor.

Producent Michel Clamens
Ursprung Frankrike, Bourgogne
Druvor 80% Cabernet Sauvignon,  
20% Malbec

23465 750 ml 
  

Serveras till grillade rätter av lamm- 
och nötkött.

Château 
Le Peuy Saincrit
Fruktigt och smakrikt vin med rostad 
fatkaraktär och inslag av svarta vinbär, 
körsbär, kaffe och choklad.

Producent  Crus et Domaines de France
Ursprung Frankrike, Bordeaux
Druvor Merlot, Cabernet Sauvignon

12816 750 ml 
  

Serveras till rätter av lamm- eller 
nötkött.

Frankrike
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Välbalanserat 
finvin från  
Saint-Émilion.
Chateau Bardoulet som grundades i 

slutet av 1800-talet ägs idag av Vigno-

bles Jean Petit och är  

62 hektar. Placerad i Saint-Émillion på 

”Högra stranden” i Bordeaux  

vilket innebär att vinet är Merlot- 

baserat, till skillnad från ”Vänstra 

strandens” Cabernet Sauvignon- 

baserade viner.

Vignobles Jérôme Quiot ligger i hjärtat av ChâteauneufduPape, där man äger  de två vin 

gårdarna Domaine du Vieux Lazaret och Domaine Duclaux. För att ett rött vin skall få  

klassificeras som ChateauneufduPape måste det innehålla minst 65% Grenache Noirdruvan, 

utöver det är även ytterligare 12 druvsorter tillåtna. Druvorna till Château du Trignon Côtes 

du Rhône Rosé skördas för hand för noggrann sortering och bästa druvkvalitet. 

Fine Wine Fine Wine Fine Wine

Fine Wine Fine Wine

Domaine Duclaux 
Châteauneuf-du-Pape
Nyanserad, fruktig smak med  
fatkaraktär, inslag av koncentre-
rad röd frukt, läder och lakrits. 
Vinet är fylligt och fruktigt med 
stor komplexitet. Det lagras 
i 24 månader på cementtank 
varav en mindre del på små ekfat 
(barriques).

Producent Familjen Quiot
Ursprung Frankrike, 
Châteauneuf-du-Pape
Druvor Grenache, Mourvèdre

15743 750 ml 
  

Kraftfullt och komplext till mörka 
kötträtter.

Château du Trignon 
Gigondas
Balanserat och koncentrerat med 
kraftfulla tanniner. Väl integrerad 
ek samt lång eftersmak Kryddigt 
och smakrikt, mustigt vin med 
inslag av fat, svarta körsbär, 
björnbär, lagerblad, kaffe och 
choklad.

Producent Familjen Quiot
Ursprung Frankrike, Gigondas
Druvor Grenache, Syrah, Cinsault, 
Mourvèdre

22629 750 ml 
  

Utmärkt följeslagare till tryffel 
och kraftigare lammrätter.

Château L’Ermitage
Nyanserat och stramt vin med 
elegant fatkaraktär och mörka 
frukter. Inslag av svarta vinbär, 
kakao, plommon, ceder och tobak.  
Traditionellt framställd av 50% 
Merlot, 40% Cabernet Sauvignon 
och 10% Petit Verdot.

Producent Vignobles Thomas
Ursprung Frankrike, Listrac-Médoc
Druvor Merlot, Cabernet Sauvig-
non, Petit Verdot

12090 750 ml 
  

Elegant och plommondoftande till 
nötkött och kalvstek.

Château Bardoulet
Nyanserat, harmoniskt, något stramt vin 
med utvecklad fatkaraktär, toner av svarta 
vinbär, körsbär, ceder, kaffe, oliver, kakao 
och vanilj. Serveras till rätter av mörkt kött.

Producent Crus et Domaines de France
Ursprung Frankrike, Saint-Émilion
Druvor Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit 
Verdot

12851 750 ml 
  

Välbalanserat med fatkaraktär som sällskap 
till kalvstek eller hårda ostar.

Domaine du Vieux Lazaret 
Châteauneuf-du-Pape
Kryddigt, nyanserat, mustigt och 
smakrikt vin med inslag av fat, hallon, 
jordgubbar, lagerblad, peppar och 
lakrits. Fylligt och kryddigt och med 
lång mjuk eftersmak.

Producent Vignobles Thomas
Ursprung Frankrike, Listrac-Médoc
Druvor Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Petit Verdot

22758 750 ml
22587 375 ml
25104 1500 ml
  

Fylligt och kryddigt till robusta 
kötträtter och grytor.

Fina droppar från hjärtat  
av Châteauneuf-du-Pape.
Familjen Quiot har odlat vin på sin vingård i över tio 
generationer. Här borgar deras namn för kvalitet.

Frankrike
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Zonin Prosecco Rosé är ett unikt vin då 

det först från och med skörden 2020 

blivit godkänt i regionen att framställa 

roséprosecco. Vinet är gjort på den 

traditionella druvan glera med tillsats 

av vin på den mörka pinot noirdruvan. 

Zonin

Familjen Zonin är Italiens största familjeägda pro-
ducent med vingårdar i sex olika regioner, från Pie-
monte i norr till Sicilien i söder.

Här har det i flera generationer framställts fantastiskt vin med både kärlek och passion. 

Italiens ledande Proseccoproducent Zonin arbetar också mycket med hållbarhet.  

Rocca di Montemassi och Castello di Albola är de första vingårdarna som har fått 

Equalitascertifieringen i Toscana.

Sparkling

Zonin Prosecco 
DOC 1821
Fräsch, fruktig och aromatisk med 
inslag av citrus och blommor. Torr 
med nötiga toner och ett friskt 
avslut och fin mousse.

Producent Casa Vinicola Zonin
Ursprung Italien, Veneto
Druva 85% Glera, 15% Pinot Noir

12109 750 ml
13048 200 ml
25367 1500 ml 
  

Serveras som sällskapsdryck eller 
till lättare fiskrätter. 

Zonin Prosecco Rosé
Utmärkt som aperitif och sällskap till antipasti, 
risotto, stekt mat eller grillad fisk. Ett fruktigt 
vin med mycket doft och inslag av blåregn-
blommor, äpple och röda bär, så som vilda 
jordgubbar.

Producent Casa Vinicola Zonin
Ursprung Italien, Veneto
Druva 85% Glera, 15% Pinot Noir

26068 750 ml 
  

Idealiskt mousserande rosévin som aperitif, 
men denna balanserade prosecco passar även 
till småplock, lax, räksallad och bärig dessert.

Italien
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Fine Wine

Fine Wine

Zonin 
Soave DOC

Exklusivt för Restaurang                        

Fräsch doft av vita blommor i 
kombination med grönt äpple. 
Friskt och fräsch smak av ljus 
frukt, citrus med intensitet och 
bra balans.

Producent Casa Vinicola Zonin
Ursprung Italien, Soave
Druvor Garganega, Trebbiano

24650 750 ml 
  

Gott som en aperitif eller serverat 
till antipasti, fisk, vegetarisk 
soppa och naturella skaldjur.

Montecampo  
Garganega Veneto IGT

Exklusivt för Restaurang 

Vinet är friskt och fruktigt med 
toner av tropisk frukt och mandel. 
Passar utmärkt som aperitif, speci-
ellt om man föredrar torrt vin.

Producent Montecampo
Ursprung Italien, Veneto
Druva Garganega

24651 750 ml 
  

Serveras till soppor, pastarätter, 
fisk, skaldjur och grillat vitt kött.

Montecampo  
Rosato NV

Exklusivt för Restaurang 

Vinet är medelfylligt, krispigt och  
harmoniskt med toner av röda körs-
bär och jordgubbar. Passar utmärkt 
att njutas som sällskapsvin!

Producent Montecampo
Ursprung Italien
Druvor Flera

24654 750 ml 
  

Serveras som aperitif och till 
förrätter samt okomplicerade rätter 
av vitt kött.

Montecampo  
Sangiovese Puglia IGT

Exklusivt för Restaurang 

Vinet är välstrukturerat med toner 
av röda vinbär, körsbär och viol. Det 
är mycket mångsidigt och generöst 
och passar till hela måltiden.

Producent Montecampo
Ursprung Italien, Apulien
Druva Sangiovese

24653 750 ml 
  

Serveras till med pasta, salami, 
lagrade ostar samt grillat kött.

Zonin  
Cabernet Italiano

Exklusivt för Restaurang                        

Ett nyanserat vin med toner av 
vild mörk frukt. Generöst, torrt 
vin med stor kropp och balans. 
Smak av mörka bär, lakrits och 
örter.

Producent Casa Vinicola Zonin
Ursprung Italien
Druvor Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon

24652 750 ml 
  

Ett mycket användbart vin som 
passar perfekt till grillat nötkött, 
charkuterier, traditionella rustika 
rätter och ostar.

Zonin Valpolicella 
Ripasso Superiore
Kryddig, komplex doft av fat, 
körsbär, plommon, pinjenötter, 
viol och kakao. Frisk stram 
syra och intensiv fruktighet 
med inslag av körsbär, viol, 
mörk choklad och torkad 
frukt. Långt, fruktigt och fatigt 
avslut.

Producent Castello d’Albola
Ursprung Italien, Toscana
Druvor Sangiovese, Cabernet 
Sauvignon

12063 750 ml 
  

Passar till stekar, mustiga kött- 
gryta och pecorino.  God att 
dricka nu men kan lagras upp 
till fem år.

Zonin Amarone 
Della Valpolicella
Kryddigt och mustigt vin med 
utvecklad, komplex smak och 
toner av fat, torkade körsbär, 
plommon, russin, muskot och 
choklad.

Producent Casa Vinicola Zonin
Ursprung Italien, Valpolicella, 
Veneto
Druva Corvina, Rondinella, 
Molinara

18108 750 ml 
  

Serveras till lagrade hårdostar  
eller till smakrika rätter av nöt-  
och viltkött.

Zonins stoltheter!
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Fine Wine

Rocca di Montemassi 
Maremma, Toscana

Rätt miljötänk...
Rocca di Montemassi blev under 2018 certifierade  

med Equalitas ’3E’-certifiering, en globalt välkänd  

certifiering som inte bara kräver miljömässig  

utan också etisk och ekonomisk hållbarhet.

Rocca di Montemassi 
Sangiovese Estate vin
Fruktig doft med inslag av fat, körsbär, 
jordgubbar, mjölkchoklad och lakrits. Fruktig 
smak med inslag av fat, körsbär, skogshallon, 
lakrits och pomerans.

Producent Rocca di Montemassi
Ursprung Italien, Toscana
Druva Sangiovese

23028 750 ml
12494 3 liter 
  

Passar utmärkt till pastarätter, fläsk-, nöt-  
eller lammkött, gärna med inspiration från 
det italienska köket. Utmärkt även till  
italienska ostar, så som Pecorino.

Rocca di Montemassi 
Maremma Toscana Estate vin
Nyanserat, kryddigt vin med mustig smak 
av fatkaraktär och inslag av torkade körsbär, 
svarta vinbär, ceder, mocka, choklad och 
tobak.

Producent Rocca di Montemassi
Ursprung Italien, Toscana
Druvor Cabernet Sauvignon, Syrah, 
Merlot, Petit Verdot

12125 750 ml 
  

Serveras till eleganta rätter av lamm- eller 
nötkött.

Rocca di Montemassi 
Calasole Vermentino 
Estate vin
Smakar fruktigt, nyanserat 
med friska toner av gråpäron, 
honungsmelon, krusbär, lime, 
mineral och örter.

Producent Rocca di Montemassi
Ursprung Italien, Maremma, 
Toscana
Druva Vermentino

12066 750 ml 
  

Serveras till rätter av fisk och 
skaldjur.

Rocca di Montemassi 
Le Focaie Sangiovese 
Estate vin
Fruktigt och smakrikt vin med 
inslag av fat, körsbär, lakrits, 
choklad och örter.

Producent Rocca di Montemassi
Ursprung Italien, Toscana
Druva Sangiovese

12062 750 ml 
  

Serveras till rätter av fläsk- eller 
lammkött.

Rocca di Montemassi 
Sassabruna 
Estate vin
Fruktigt, smakrikt och väl 
strukturerat vin med inslag av fat, 
svarta körsbär, bigarråer, choklad 
och örter.

Producent Rocca di Montemassi
Ursprung Italien, Maremma, 
Toscana
Druvor Sangiovese, Merlot, Syrah

12118 750 ml 
  

Serveras till rätter av fläsk- eller 
lammkött.
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En rosa vinnare 
från hjärtat av 

Toscana!

Rocca di Montemassi 
Syrosa Estate vin
Riklig doft av röda bär. Fruktigt vin med inslag av jord-
gubb, granatäpple,  persika och blodgrapefrukt.

Druvorna till Rocca di Montemassi Syrosa skördades för 
hand i början på september. Druvorna pressades försiktigt 
och musten hade skalkontakt max en timme för sin vackra 
färg. Jäsningen har skett på rostfria ståltankar vid en låg 
temperatur på 15-18° C för att bevara maximalt av de 
subtila smakerna. Vinet har sedan fått ligga fem månader 
på sin jästfällning för att få sin unika karaktär och elegans 
innan det buteljeras.

Producent Rocca di Montemassi
Ursprung Italien, Maremma, Toscana
Druva Syrah

17880 750 ml 
  

Serveras till lättare rätter med skaldjur eller kyckling och 
sallader.

Italien
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Fine Wine

Castello di Albola  
Chianti Classico, 
Toscana

Rätt miljötänk...
Castello di Albola blev under 2018 certifierade med Equalitas 

’3E’-certifiering, en globalt välkänd certifiering som inte bara kräver  

miljömässig utan också etisk och ekonomisk hållbarhet.

Castello d’Albola 
Chianti Classico DOCG 
Estate vin

Exklusivt för Restaurang                        

Välbalanserad och torrt, med 
bra struktur och en sammetslen 
konsistens.

Producent Castello d’Albola
Ursprung Italien, Toscana
Druvor Sangiovese 95%, 
Canaiolo 5%

12110 750 ml 
  

Passar till smakrika rätter, samt 
till grillat kött och lagrade ostar.

Castello d’Albola 
Chianti Classico 
Riserva DOCG 
Estate vin
Välbalanserad och torrt, med 
bra struktur och en sammetslen 
konsistens.

Producent Rocca di Montemassi
Ursprung Italien, Toscana
Druvor Sangiovese, Canaiolo

12132 750 ml 
  

Serveras till rätter av lamm- eller 
nötkött.

Castello d’Albola 
Vin Santo 
Estate vin
Nyanserad, bränd, söt smak 
med  inslag av fat, nötter, torkade 
aprikoser, russin, marsipan, knäck 
och apelsinskal.

Producent Castello d’Albola
Ursprung Italien, Toscana
Druvor Trebbiano Toscano,  
Malvasia Del Chianti

12131 750 ml 
  

Serveras till mandelskorpor eller 
till desserter som gärna får inne-
hålla nötter.

Castello d’Albola 
Acciaiolo  
Estate vin

Exklusivt för Restaurang 

Komplext, kryddigt, nyanserat och mustigt 
vin med fatkaraktär och inslag av körsbär, 
plommon, torkad frukt, kakao, tobak, lakrits 
och örter.

Producent Castello d’Albola
Ursprung Italien, Toscana
Druvor Sangiovese, Cabernet Sauvignon

12136 750 ml 
  

Serveras till rätter av lamm och mörkt kött.
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Tenuta Ca’Bolani 
Sauvignon Blanc 
Estate vin

Exklusivt för Restaurang                        

Aromatisk doft med inslag av nässlor 
och krusbär. Fruktig och aromatisk 
smak med toner av krusbär och fläder.

Producent Tenuta Ca’Bolani
Ursprung Italien, Aquileia DOC, Friuli
Druva Sauvignon Blanc

15103 750 ml 
  

Fisk och skaldjur, lättare rätter av 
kyckling och ljust kött.

Tenuta Ca’Bolani 
Pinot Grigio 
Estate vin

Exklusivt för Restaurang                        

Fräsch och ungdomlig doft med 
inslag av akacia blommor och 
subtila kryddiga toner. Tilltalande, 
fylligt och välbalanserat vin.

Producent Tenuta Ca’Bolani
Ursprung Italien, Aquileia DOC, Friuli
Druva Pinot Grigio

12122 750 ml 
  

Gott till vegetariska aptitretare, fisk, 
ljust kött och alla grönsaksbaserade 
rätter.

Tenuta Ca’Bolani 
Prosecco DOC 
Estate vin

Exklusivt för Restaurang                        

Fräsch, aromatisk och ungdomlig doft 
med inslag av blommor och äpple. 
Balanserad smak med friska toner 
och liten hint av sötmandel typisk för 
proseccodruvan.

Producent Tenuta Ca’Bolani
Ursprung Italien, Aquileia DOC, Friuli
Druva Glera

12133 750 ml 
  

Perfekt som en aperitif, välkomstdrink 
och genom hela måltiden till  
desserten.

Castello del Poggio 
Moscato d’Asti 
Estate vin

Exklusivt för Restaurang                        

Intensiv och mycket inbjudande, med 
delikata dofter av skog, mysk och lju-
sa persikor. Söt men inte alls kladdig, 
välbalanserad och med en extremt 
raffinerad fruktighet.

Producent Castello del Poggio
Ursprung Italien, Moscato d’Asti, 
Piemonte
Druva Moscato

12108 750 ml 
  

Utmärkt till dessert eller frukt (särskilt 
fruktsallad). Också läckra med glass 
eller bara som den är.

Castello del Poggio 
Barbera d’Asti 
Estate vin

Exklusivt för Restaurang                        

Fruktigt och smakrikt vin med inslag 
av generös frukt som syltade körsbär, 
blåbär, örter och fat. 

Producent Castello del Poggio
Ursprung Italien, Barbera d’Asti, 
Piemonte
Druva Barbera

12105 750 ml 
  

Serveras till smakrika rätter av fläsk-, 
lamm- eller nötkött.

Castello del Poggio 
Dolcetto Monferrato DOC 
Estate vin

Exklusivt för Restaurang                        

Nyanserad komplex doft av mörka 
bär. Nyanserad, fruktig smak med 
fatkaraktär, inslag av mörka körsbär, 
viol, svarta vinbär, blåbär, timjan, 
kaffe och kakao.

PProducent Castello del Poggio
Ursprung Italien, Piemonte
Druva Dolcetto

24897 750 ml 
  

Passar speciellt bra till smakrik mat 
som pastarätter, kryddade risrätter 
eller vegetarisk mat.

Tenuta 
Ca’Bolani 
Friuli

Castello del Poggio, Piemonte

Fine Wine

Sparkling

Tenuta Ca’Bolani 
Aquilis Sauvignon 
Estate vin

Exklusivt för Restaurang                        

Doften påminner om ett mediterrant klimat 
och tropiska frukter. Komplex och koncen-
trerad med fin mineralitet och inslag av 
gråpäron, litchi och krusbär. Lång eftersmak.

Producent Tenuta Ca’Bolani
Ursprung Italien, Aquileia DOC, Friuli
Druva Sauvignon Blanc

12074 750 ml 
  

Perfekt till fisk och skaldjur eller till vege-
tariska rätter med olika grönsaker. Passar 
också mycket bra till det etniska köket.

Italien



108 Carlsberg Range 2022

Feudo di Pricipi di Butera, Sicilien

Masseria Altemura, Apulien.
Masseria Altemura är belägen i mitten av Apulien mellan 
det joniska och adriatiska havet som omger kusterna i 
regionen. Detta unika geografiska område gör att man 
kan dra nytta av det unika kustklimatet och den positiva 
påverkan från havet. Det ihop med ett intensivt solljus 
som exponerar druvorna för ljuset ger mycket goda förut-
sättningar för att odla vindruvor.

Masseria Altemura 
Àpulo  
Estate vin

Exklusivt för Restaurang                        

Kryddigt och fruktigt vin med 
generös smak och inslag av fat, 
mörka körsbär, plommon, lakrits 
och vanilj.

Producent Masseria Altemura
Ursprung Italien, Salento, Apulien
Druvor Primitivo, Negroamaro

12072 750 ml 
  

Serveras till rätter av fläsk-,  
lamm- eller nötkött.

Feudo Principi di Butera  
Amìra Nero d’Avola 
Estate vin
Bred och intensiv kryddig doft med 
liten ton av mandelblom.  Torr, 
väl strukturerad rund smak av 
inlagda körsbär och komplex frukt. 
Tilltalande kryddighet som dröjer 
sig kvar på ytan.

Producent Feudo Principi di Butera
Ursprung Italien, Sicilien
Druva Nero D’Avola

12112 750 ml 
  

Läcker till smakrika rätter, grillat 
kött och mogna ostar.

Feudo Principi di Butera  
Symposio 
Estate vin
Intensiv och komplex doft av mörka 
bär och kryddor. Komplex smak av 
ek, vanilj, mörk frukt, kryddor och 
en hint av kakao.

Producent Feudo Principi di Butera
Ursprung Italien, Sicilien
Druvor Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Petit Verdot

12135 750 ml 
  

Passar till makrika rätter, mörkt 
kött med blandade grönsaker samt 
mogna ostar.

Masseria Altemura 
Sasseo Primitivo 
Estate vin

Exklusivt för Restaurang                        

Mycket fruktigt och smakrikt vin med 
kryddiga toner och fatkaraktär. Inslag av 
mörka körsbär och plommon, med nyan-
ser av torkad frukt, choklad och vanilj.

Producent Masseria Altemura
Ursprung Italien, Salento, Apulien
Druva Primitivo

12106 750 ml 
21222 1500 ml 
  

Serveras till rätter av mörkt kött.

Feudo Principi di  
Butera är en topp- 
modern vingård som 
genomsyras av sin 
historia, tradition  
och exceptionella 
vinproduktion.
Ursprungligen ägdes vingården av  

Branciforti dynastin som senare  

passerade vidare till familjen Lanzas.  

Området är historisk mark och utgör ett 

vägskäl av kunskap i Medelhavsområdet. 

Vingården har anor tillbaka till 1500-talet 

där man redan  då har hittat sofistikerade 

metoder för vinproduktion och det finns  

en gedigen gammal samlad kunskap om  

klimatet och den unika jordmånen i området.

Fine Wine
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Ny producent 
med toppviner.

Gemma är beläget i Serralunga d’Alba. Familjen  
Piacentinis vingårdar, totalt 26 hektar ligger i Lanhge 
regionen i Alba, La Morra, Monforte d’Alba, Roddi,  
Roddino, Serralunga d’Alba och Sinio.

Vinrankorna är 2530 år gamla och man strävar efter att påverka vinerna så lite som möjligt under produktionen, allt för att 

druvorna och distriktets unika terroir och klimat ska komma till sin fulla rätt. 2012 invigde man ett nytt vineri, inte långt 

ifrån den byggnad som Silvano Piacentini övertog 1978 från Opera Pia Barolo di Marchesi Fallettir för att starta verksamheten. 

Verksamheten drivs idag av hans son Luigi Piacentini och anläggningen är ISO 14067 certifierad – noll CO2 utsläpp genom hela 

produktionen: från vinranka till flaska. 

Nyhet! Nyhet! Nyhet!

Nyhet! Nyhet!

Fine Wine

Gemma  
Langhe Arneis
Torrt, friskt och fruktigt vin med 
gyllene färg och intensiv doft av  
äpple och toner av hasselnöt.

Producent Gemma
Ursprung Italien, Langhe, 
Piemonte
Druva Arneis

27435 750 ml 
  

Passar som aperitif eller till 
sallader och lättare fiskrätter.

Gemma 
Langhe 
Nebbiolo Ruja
Rubinrött med kryddiga 
nypon- och mörka körsbärs- 
toner. Vinet är elegant, moget 
med rund frukt och markerade, 
men välbalanserade tanniner.

Producent Gemma
Ursprung Italien, Langhe, 
Piemonte
Druva Nebbiolo

27434 750 ml 
  

Passar till lite kraftigare kötträt-
ter som kan balansera vinets 
tanniner, gärna grytor med lite 
pancetta i. Vinet passar även 
till lite mer robusta asiatiska 
rätter utan för mycket chilli eller 
sambal.

Gemma 
Barbaresco
Rubinrött vin med inbjudande 
blommiga och fruktiga toner, 
men även en lite rökig kryddighet. 
Vinet är relativt kraftfullt och 
har inslag av mogna hallon och 
rosor med mjuka välintegrerade 
tanniner.

Producent Gemma
Ursprung Italien, Barbaresco, 
Piemonte
Druva Nebbiolo

27457 750 ml 
  

Passar till tryffelrisotto, viltkött 
såsom vildsvin och hjort, gärna 
som kryddigare grytor med 
svamp och gnocchi. Också ut-
märkt till vällagrade ostar och då 
framförallt Parmigiano Reggiano, 
Pecorino vecchio och Taleggio. 

Gemma Barolo
Rubinrött vin med spår av mognad i glas- 
kanten. Vinet är kraftfullt och komplext 
med markerade och tydliga tanniner vilka 
dock balanseras av en mogen mörk fukt 
och behaglig kryddighet. Detta ger en rund 
elegant och mycket lång smakupplevelse.

Producent Gemma
Ursprung Italien, Barolo, Piemonte
Druva Nebbiolo

27437 750 ml 
  

Till mörkare kött-och vilträtter, men även 
till brässerad pärlhöna och ankbröst med 
kraftigare såser och gärna tryffel. Mycket 
bra med vällagrade ostar som Parmigiano 
Reggiano, Pecorino vecchio och Gorgonzola. 

Gemma 
Barbera d’Alba 
Bricco Angelini
Ungdomligt, fruktigt vin med toner 
av plommon och körsbär, komplex 
kryddighet och välintegrerade 
tanniner.

Producent Gemma
Ursprung Italien, Barbera d’Alba, 
Piemonte
Druva Barbera

27431 750 ml 
  

Passar till lättare plockmat som 
chark och ost, men även till lite mati-
gare pastarätter med salsiccia, samt 
till pizza. Går även utmärkt med 
veganska alternativ som rökt tofu.

Italien
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Mitt i hjärtat av Wairau Valley, i Nya Zeelands berömda Marlboroughregion,  
ligger Stoneleigh Vineyard. Här stöter vi på något så unikt som en vingård med 
marken täckt av stora släta stenar.

Stoneleigh äger uteslutande vinmark 

uppe i Malborough som är beläget på 

den norra delen av sydön. Ett distrikt,  

i storlek med Champagne, med en myck

et speciell jordmån. Malborough är ett 

relativt ungt distrikt eftersom man fak

tiskt bara odlat vin här under 40 års tid. 

Platsen har sina unika förutsättningar 

med tuffa väderförhållanden. Stoneleigh 

Vineyards ligger i ett skyddat läge mel

lan bergen i Rapaura. Här flödar varma 

solstrålar och jordmånen med dess sto

ra stenar som fungerar som värmestabi

lisatorer under svala nätter. Det är en

ligt vinmakaren Jamie Marfell den enkla 

hemligheten bakom vinernas fantastiska 

krispighet, mineral och eleganta struktur.

Naturens under genom vita stenar 

En gång i tiden var stenarna en flod

bädd, men idag utgör de golvet för vin

gården. Och i vingårdsmun går de under 

namnet ”solstenar”.

Under dagarna reflekterar de vita ste

narna solljuset på vinrankor och druvor. 

Stenarna lagrar även värmen under hela 

dagen och fördelar den sen över rankor

na vilket hjälper till att utveckla rika 

och intensiva smaker i druvorna. De sto

ra stenarna som täcker marken ger även  

bra dränering och fungerar som värme 

stabilisatorer under de kalla nätterna då 

stenarna behåller värmen från dagens 

solljus och skyddar mot eventuell frost.

En naturens nyck som gjort att området 

och vingården lämpar sig extra bra för att 

framställa smakrika och intensiva viner.

Stoneleigh Vineyards

Vingården ligger i hjärtat av Rapaura- 
området och har producerat vin sedan 
mitten av 70-talet.

Namnet Stoneleigh kommer från de vita 
stenar som täcker marken i vingården.

Hållbara viner 100% hållbart producera-
de viner, certifierade enligt ”New Zealand 
Sustainable Winegrowing”.

” Perfekta värmebärare 
som vinmakarna valt  
att kalla solstenar.”

De vita solstenarna skapar 
viner med unik karaktär. Jamie Marfell 

Chefsvinmakare, Stoneleigh

Nya Zeeland
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Castello di Albola  
Chianti Classico, 
Toscana

Klassiska druvor från  
Nya Zeelands finest.
Här presenterar vi vin som verkligen ger avtryck i  
vinlistan. Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Riesling, 
Chardonnay och en Pinot Noir från Stoneleigh.

Stoneleigh 
Wild Valley 
Sauvignon Blanc 
Vegan
Frisk generös smak av grapefrukt,  
vita persikor och nektariner. Har fått 
jäsa med sin vilda jäst. En process 
som gör att vinet får en djupare ka-
raktär ihop med en rikare och fylligare 
smak och mer påtaglig textur. 

Producent Stoneleigh
Ursprung Marlborough, Nya Zeeland
Druva Sauvignon Blanc

23670 750 ml  
  

Serveras till fet fisk med citrussma-
kande tillbehör, kyckling eller 
sparrisrisotto.

Stoneleigh Lower Alcohol 
Sauvignon Blanc 
Vegan 
Låg alkoholhalt 9,5%
Aromatiskt, friskt vin med inslag av passions-
frukt, krusbär, grapefrukt och lime. Lägre 
alkoholhalt till följd av tidig skörd. 

Producent Stoneleigh
Ursprung Marlborough, Nya Zeeland
Druva 100% Sauvignon Blanc

På begäran 750 ml  
  

Serveras till fågel, fisk och skaldjursrätter 
eller till vegetariska rätter.

Stoneleigh Pinot Noir 
Vegan
Kryddig, ungdomlig doft med inslag av fat, 
mynta jordgubbar och skogshallon. Kryddig, 
ungdomlig smak med inslag av fat, mynta, 
jordgubbar, ingefära och vanilj. 

Producent  Stoneleigh
Ursprung Marlborough, Nya Zeeland
Druva Pinot Noir

22737 750 ml  
  

Passar mycket bra till rätter med stekt kött 
och fågel samt halstrad fisk med smakrikare 
tillbehör.

Stoneleigh 
Sauvignon Blanc 
Vegan
Aromatisk, mycket frisk, ungdomlig 
smak med inslag av krusbär, svartvin-
bärsblad, päron, lime och grön sparris.

Producent Stoneleigh
Ursprung Marlborough, Nya Zeeland
Druva Sauvignon Blanc

22734 750 ml  
           375 ml
  

Serveras till fisk- och skaldjursrätter 
eller till getost.

Stoneleigh 
Riesling 
Vegan
Mycket friskt och fruktigt vin med 
nyanserad smak, liten sötma och 
inslag av päron, gröna äpplen, honung 
och citron.

Producent Stoneleigh
Ursprung Marlborough, Nya Zeeland
Druva Riesling

22736 750 ml  
  

Serveras som aperitif eller till rätter av 
fisk och skaldjur, gärna med asiatiska 
inslag.

Stoneleigh 
Chardonnay 
Vegan
Fruktigt, fylligt och smakrikt vin 
med rostad fatkaraktär och inslag 
av gula äpplen, citrus, tropisk frukt  
och nötter. 

Producent Stoneleigh
Ursprung Marlborough, Nya Zeeland
Druva Chardonnay

22735 750 ml  
  

Serveras till rätter av fisk och skaldjur 
eller till ljust kött.

Stoneleigh 
Latitude Chardonnay 
Vegan
Nyanserad och komplex smak av 
mogen persika, karamell och toner 
av brioche och rostad ek.  

Producent Stoneleigh
Ursprung Marlborough, Nya Zeeland
Druva Chardonnay

20592 750 ml  
På begöran 375 ml
  

   
Servera vinet till fisk, 
skaldjur, kyckling eller 
pasta.

Stoneleigh 
Pinot Grigio 
Vegan
Fylligt och smakrikt vin med en  
fruktig och druvig smak med inslag 
av honung, gula päron, nektarin, 
äppelskal, tropisk frukt och kryddor.

Producent Stoneleigh
Ursprung Marlborough, Nya Zeeland
Druva Pinot Gris

22738 750 ml  
  

Serveras till rätter av fisk eller fågel.

Nyhet!

Nya Zeeland
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Icon ett  
premiumvin från  
Stoneleigh!
Lockande aromatiska komponenter 

av mogna nektariner och vit persika 

insvept i citrus och flintrök, med mine-

ralrika inslag. Vinet har en elegant och 

förfinad känsla med spännande syrlig-

het samt smaker som dröjer kvar.

Fine Wine sortimentet från 
Nya Zeeland består av viner  
med extremt tydlig karaktär.
Stoneleigh Vineyard ligger i hjärtat av Rapauraområdet på 
norra sidan av Wairau Valley i Marlborough, Nya Zeeland. 
Stenarna som täcker vingården lagrar och leder solens 
värme till vinstockarna, vilket förbättrar mognadsproces-
sen och bidrar till den unika smaken i Stoneleighs viner.

Stoneleigh 
Rapaura  
Sauvignon Blanc  
Vegan

Exklusivt för Restaurang                        

Livfull doft av passionsfrukt och 
citrusblommor. Smaken är stor 
och rik och förstärks av doften 
med ännu mer tropisk frukt 
som passionsfrukt och nektarin. 
Avslutningen är fräsch.

Producent Stoneleigh
Ursprung Nya Zeeland, Rapaura, 
Marlborough
Druva Sauvignon Blanc

23121 750 ml 
  

Passar mycket bra som aperitif 
samt även till ljust kött och 
skaldjursrätter.

Stoneleigh 
Rapaura Brut Cuvée  
Vegan

Exklusivt för Restaurang                        

Fräsch doft med brödiga toner. 
Nyanserad, utvecklad smak med 
inslag av gula äpplen, hasselnöt-
ter, ostat bröd, mineral och citrus.

Producent Stoneleigh
Ursprung Nya Zeeland, Rapaura, 
Marlborough
Druva Chardonnay

15098 750 ml  Closed local
  

Som apéritif eller till rätter av fisk  
och skaldjur, ostron och kyckling.

Church Road 
MacDonald Series 
Chardonnay 
Mineralig doft med inslag av 
stenfrukt, citrus och elegant 
passionsfrukt. Stor smak av mogen 
stenfrukt med en elegant, krispig 
citruston. Mineral ihop men en fin 
krämighet och ton av rökig flinta. 
Kraftig fin struktur, lång eftersmak 
och fräsch syra.

Producent Church Road
Ursprung Nya Zeeland, Hawke´s 
Bay
Druva Chardonnay

750 ml 
  

Vinet har en kraftig fin struktur, lång 
eftersmak och fräsch syra gör vinet 
till ett perfekt sällskap till mat som 
fisk, skaldjur, kyckling som gärna 
kompletteras av äkta smör.

Stoneleigh Icon Chardonnay
Aromatiskt, elegant och friskt vin med 
inslag av mogna nektariner, vit persika, 
citrus och flintrök. Vinet har lagrats på 
sin jästfällning i franska ekfat under 9 
månader.

Producent  Stoneleigh
Ursprung Marlborough, Nya Zeeland
Druva 100% Chardonnay

På begäran 750 ml 
  

Serveras som aperitif eller till rätter av 
fisk, skaldjur eller ljust kött.

Stoneleigh 
Rapaura Pinot Noir  
Vegan

Exklusivt för Restaurang                        

En doft av mörka plommon med 
drag av  kanel och nejlika och 
en aning ceder. Smaken är rik av 
mörk frukt som svarta plommon, 
svartvinbär och mörka körsbär. 
Silkiga tanniner är väl intregrera-
de och bildar ett balanserat vin.

Producent Stoneleigh
Ursprung Nya Zeeland, Rapaura, 
Marlborough
Druva Pinot Noir

23122 750 ml 
  

Passar till vilt- och svamprätter  
och även till ljust kött.

Nyhet!

Fine Wine Fine Wine Fine Wine

Sparkling

Fine Wine Fine Wine

Nya Zeeland
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Campo Viejo – känt för livliga, 
och karaktärsstarka viner!
Producenten gör inte bara fina viner från Rioja utan 
även strålande cava i Sant Sadurni d’Anoia i Penedès, 
vilket anses som huvudstaden för cavatillverkning.  
I januari 2021 lanserades Campo Viejo’s första 
alkoholfria alternativ: Campo Viejo 0% Sparkling. 
Vid framställningen av detta utomordentliga alkoholfria mousserande vin ut

går man från vita, stilla viner från Cavadistriktet. Genom centrifugering av

alkoholiseras sedan vinet, pastöriseras i 80 grader och kyls ner till noll. Detta 

gör det nu alkoholfria vinet stabilt och hållbart. Man tillsätter som sista steg 

lite druvjuice för att få bra balans i syra och smak. Till sist tillsätts kolsyra i 

vinet innan man buteljerar det.

Campo Viejo ligger i framkant vad gäller det viktiga miljöarbetet och 2011 

certifierade de sitt koldioxidavtryck och blev därmed den första spanska vin

gården att göra just detta. 2012 blev man den första vingården i världen att 

uppnå kriterierna för att få en så kallad “Carbon Neutral Certification”. Ut

över detta har Campo Viejo vunnit anmärkningsvärda ”Vinum Nature” för 

bästa miljöpraxis. Vinmakare är sedan 1995 skickliga Elena Adell.

Elena Adell, Cellar Master, Campo Viejo

Sparkling

Stoneleigh 
Rapaura Brut Cuvée  
Ekologisk

Exklusivt för Restaurang                        

Exklusivt för Restaurang Doft av 
körsbär, plommon, björnbär,  
jordgubbar, hallon och aroma-
tiska örter. Ett lätt och mjukt 
vin med smak av röda frukter 
och bär.

Producent Bodegas Campo Viejo
Ursprung Spanien, Rioja
Druvor Tempranillo, Garnacha

17997 750 ml 
  

Passar till tapas, pizza, ägg-, 
svamp- och grönsaksrätter.

Campo Viejo 
0% Sparkling 
Fruktig och inbjudande doft av äpplen, citrusfrukt, 
krispiga vita päron samt viss brödighet Rikligt med 
pigga bubblor, fin syrlighet och mild, saftig och 
fruktig sötma. Smak av äpplen, citrus, nashipäron 
och krusbär. Mycket friskt och gott!

Producent Bodegas Campo Viejo
Ursprung Spanien, Penédes
Druvor Xarel-lo, Macabeo, Parellada

25975 750 ml 
  

Njut som aperitif, till småplock, buffé eller till 
skaldjur, sushi, räkcocktail med mango och chili eller 
grillad fisk.

Spanien
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Campo Viejo 
Blanco 

Exklusivt för Restaurang                        

Fruktig doft av citrus. Frisk och 
fruktig smak med hög syra.

Producent Bodegas Campo Viejo
Ursprung Spanien, Rioja
Druvor En blandning av olika vita 
druvor från Rioja

17988 750 ml Closed local
  

Apéritif eller till rätter av kyckling, 
fisk och sallader.

Campo Viejo 
Crianza 
Ljuvlig doft av mörka & röda bär, 
men även toner av rostad ek, 
färsk kokosnöt och kryddor. Doft 
av kräftspad och dill. Bärig smak 
med liten kärvhet och toner av 
fat, inslag av körsbär och örter.

Producent Bodegas Campo Viejo
Ursprung Spanien, Rioja
Druvor Tempranillo, Garnacha, 
Mazuelo

11754 750 ml 
  

Passar bra till smakrika grytor 
med nötkött eller kyckling. Passar 
även bra till medelstarka hårdos-
tar och tapas.

Campo Viejo 
Reserva 
En utvecklad doft fylld av mogna 
röda bär, plommon och viss vanilj-
ton. Medelfylligt och friskt vin 
med en mogen kryddig smak och 
inslag  av mörka bär och dill.

Producent Bodegas Campo Viejo
Ursprung Spanien, Rioja
Druvor Tempranillo, Graciano, 
Mazuelo

22767 750 ml 
  

Smakrika kötträtter med 
exempelvis fläskkarré.

Campo Viejo 
Gran Reserva 
Mörka bär samt inslag av fat och 
mineraler. Ett välbalanserat vin 
med mjuka tanniner och en lång 
eftersmak.

Producent Bodegas Campo Viejo
Ursprung Spanien, Rioja
Druvor Tempranillo, Graciano, 
Mazuelo

23116 750 ml 
  

Rött kött, grillat kött, 
lammstek och mogna ostar.

Campo Viejo 
Cava Brut Reserva 

Exklusivt för Restaurang                        

Fruktig, nyanserad doft med 
inslag av gula äpplen, citrus, örter 
och mineral. Torr, mycket frisk, 
fruktig smak med inslag av gula 
äpplen, päron och citron.

Producent Bodegas Campo Viejo
Ursprung Spanien, Penedès
Druvor Macabeo, Xarel-lo, 
Parellada

22823 750 ml 
  

Lättare pastarätter, skaldjur, 
tapas samt allehanda fiskrätter.

Campo Viejo 
Cava Brut Rosé 

Exklusivt för Restaurang                        

Mycket fruktig doft med inslag av  
jordgubbe och plommon.Smaken 
är torr, smakrik, frisk och fruktig 
med inslag av björnbär och  
hallon.

Producent Bodegas Campo Viejo
Ursprung Spanien, Penedès
Druvor Macabeo, Xarel-lo, 
Parellada

22572 750 ml 
  

Som apéritif och till maträtter 
med fisk, skaldjur eller ljust kött.

Olikheterna i Rioja har resulterat i en uppdelning av tre sub-zoner: Rioja Alta, Rioja 
Baja och Rioja Alavesa. För 50 år sedan grundades vineriet Juan Alcorta i Rioja Alta 
utanför staden Logroño. Vinmakaren Elena Adell startade 1995 och är en drivande 
kraft i koncernen. Hon har med sitt team på ett strålande sätt kombinerat modern 
vinteknik med det klassiska Rioja där de använder olika lägen för odlingar av de 
typiska rioja-druvorna.

Spaniens mest väl-
kända vindistrikt.

Sparkling Sparkling

Spanien
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I Campo Viejos nya moderna anläggning utanför 

Logroño i Rioja produceras en modern härlig Rio-

ja. Vineriet ligger fantastiskt placerat på berget 

med utsikt över floden Ebro. Här använder man 

sig av helt ny teknik blandat med klassisk vinifie-

ring.Spanien har aldrig varit bättre än idag!

Fine Wine

Ysios Reserva 

Exklusivt för Restaurang                        

En stor och härlig fruktig doft fylld med vilda 
bär, plommon och björnbär. Inslag av kaffe 
och vanilj. Ett fräscht och fruktigt vin med 
sammetslena tanniner och en balanserad 
syra. I eftersmaken kommer kaffe och 
plommon igen.

Producent Ysios
Ursprung Spanien, Rioja
Druva Tempranillo

22768 750 ml 
  

Passar till nöt, lamm, vilt och allehanda ostar.

Conde de José 
Verdejo 

Exklusivt för Restaurang                        

Fräscht, lätt och fruktigt vin med 
inslag av grapefrukt och mineral. 
Härlig frisk eftersmak. Passar till 
lättare smårätter med fisk och 
skaldjur samt till aperitif.

Producent Grands Chais de 
France Spain
Ursprung Spanien
Druva Verdejo

14169 187 ml 
  

Ett perfekt tapasvin!

Conde de José 
Cabernet Sauvignon 

Exklusivt för Restaurang                        

Medelfyllig smak av mogen röd 
frukt med inslag av plommon, röda 
vinbär och en lätt vaniljton.

Producent Grands Chais de 
France Spain
Ursprung Spanien
Druva Cabernet Sauvignon

14170 187 ml Open for return
  

Passar till lättare kötträtter och 
milda till mellanlagrade hårdostar.

Les Hauts de  
Chamboustin Rosé 

Exklusivt för Restaurang                        

Ungdomlig, fräsch och rödfruktig 
smak med inslag av jordgubbar. 
Bra syra, fin balans och friskt, 
mjukt avslut.

Producent Grands Chais de
France Spain
Ursprung Spanien
Druva Bobal

15853 187 ml Open for return 
  

Serveras som sällskapsvin eller till 
en sallad, gärna med kyckling.

Fine Wine

Dominio de 
Campo Viejo 
En kompakt och mogen doft av mörka bär, blommiga inslag av 
viol, choklad och rostade toner; viss rökighet. Smakrik och frisk 
med bra struktur och inslag av vinbär, ek och kryddor. Lång 
eftersmak.

Producent Bodegas Campo Viejo
Ursprung Spanien, Rioja
Druvor Tempranillo, Graciano, Mazuelo

22826 750 ml 
  

Gott att kombinera med kötträtter med lamm, nöt eller fläsk.

Spanien
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Gustav 
Riesling Trocken 
Intensiv doft av gröna äpplen, persika 
och aprikos. Krispig och elegant med 
smak av gröna äpplen och persika samt 
en uppfriskande syra.

Producent Moselland
Ursprung Tyskland, Rheinhessen
Druva Riesling

22971 750 ml 
  

Passar till grillat fläsk, lax och kryddiga 
asiatiska rätter och som en sval apéritif.

J. Meyer Pinot Noir 
Generöst vin med mjuka tanniner, balanserad 
smak av svarta körsbär, svarta vinbär ihop 
med ett långt, kvardröjande avslut.

Producent Moselland
Ursprung Tyskland, Pfalz
Druva Pinot Noir

25724 750 ml 
  

Passar utmärkt till pizza, pasta eller som  
sällskapsdryck till småsnacks.

Moselland 
Riesling Kabinett 
Låg alkoholhalt 9,5%
Fin och fruktig doft med tydliga rieslingaromer. 
Smaken har en fräsch krispighet och fin sötma 
balanserad av den typiska rieslingsyran. Ett vin 
med elegans.

Producent Moselland
Ursprung Tyskland, Mosel-Saar-Ruwer
Druva Riesling

22773 750 ml
22599 3 liter  
  

Passar utmärkt till kycklingrätter och asiatisk mat 
tex. sushi samt till lax och skaldjur i olika former.

Gustav Organic 
Ekologisk Vegan 
Låg alkoholhalt 9,5%
Fruktig, blommig doft med inslag av 
gula päron, äppelblommor, kryddor 
och apelsin. Fruktig, blommig smak 
med sötma, inslag av gula päron, 
äppelblommor, vingummi och citrus.

Producent Moselland
Ursprung Tyskland, Mosel-Saar-
Ruwer
Druvor Riesling, Elbling och  
Müller-thurgau

På begäran 750 ml  
  

Passar som apéritif, till somriga 
sallader som t.ex kycklingsallad och 
till asiatisk mat som innehåller hetta 
och sötma.

Moselland 
Riesling Spätlese 
Låg alkoholhalt 9,5%
Frisk och fruktig med toner av citrus 
och tropiska frukter. Fyllig och rund 
smak med mogen sötma och bra syra. 
Inslag av persika och tropiska frukter.

Producent Moselland
Ursprung Tyskland, Mosel-Saar-
Ruwer
Druva Riesling

22774 750 ml  
  

Serveras som sällskapsvin eller till 
rätter av fisk och skaldjur, gärna med 
asiatiska inslag.

Moselland von  
Grossenlagen  
Riesling Trocken
Vinet har en doft av citrus, grapefrukt 
och äpple ihop med en hint av mine-
ral. Balanserad, elegant och generös 
smak med krispiga övertoner.

Producent Moselland
Ursprung Tyskland, Mosel-Saar-
Ruwer
Druva Riesling

21717 750 ml  
  

Serveras väl kyld till lättare fisk- och 
skaldjursrätter.

Tyskland



118 Carlsberg Range 2022

Kenwood – ett naturligt hantverk.
I hjärtat av Sonoma Valley på Kaliforniens kust, hittar du Kenwoods vingårdar. 
Här produceras premiumviner med fokus på kvalitet och hantverk. Kenwoods 
vinmakare med chefsvinmakare Zeke Neeley i spetsen drivs av passionen för  
naturligt mångsidiga och smakrika viner vars framställning värnar miljön.

Fine Wine Fine Wine Fine Wine

Kenwood 
Six Ridges 
Chardonnay 
En Chardonnay med avancerade och komplexa 
smaker – len, nötig och krämig. Vinet har en 
fin fräschör med inslag av brioche, mogna gula 
äpplen, guavafrukt och kiwi. Vinet är fatjäst och 
har sedan lagrats på franska ekfat under  
10 månader.   

Producent  Kenwood Vineyards
Ursprung USA, Sonoma County, Russian River
Druva Chardonnay

25418 750 ml 
  

Passar utmärkt till fisk- och skaldjur, smakrik 
kyckling och till ostbrickan.

Kenwood 
Six Ridges 
Cabernet Sauvignon 

Exklusivt för Restaurang                        

Ett fylligt och druvtypiskt vin med inslag av 
mörka körsbär och blåbär. Elegant, fruktig, 
koncentrerad och örtig smak med integrerade 
fattoner och fin tanninstruktur. Generös doft av 
kaffe, lakrits och rostade ekfat. Vinet har lagrats 
på ekfat under 19 månader.

Producent  Kenwood Vineyards
Ursprung USA, Sonoma County, Alexander 
Valley
Druva Cabernet Sauvignon

25420 750 ml 
  

Passar till nöt- och viltkött. Utmärkt till hårdost.

Kenwood 
Six Ridges 
Pinot Noir 

Exklusivt för Restaurang                        

Ett mycket elegant vin med härliga aromer av 
röda bär med visst inslag av kanel och mörk 
choklad. Körsbär, mogna jordgubbar, kryddor 
och en härlig balans mellan tanniner och syra. 
Vinet har lagrats 11 månader på franska ekfat. 

Producent  Kenwood Vineyards
Ursprung USA, Sonoma County, Russian River
Druva Pinot Noir

25422 750 ml 
  

 Passar till fisk- och kycklingrätter.
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Kenwood 
Discoveries 
Chardonnay 
Smakrikt, fruktigt vin med ton 
av ek och inslag av päron, äpple, 
lime, vit choklad, mineral och vanilj.  

Producent  Kenwood Vineyards
Ursprung USA, Sonoma County
Druva Chardonnay

25423 750 ml 
  

Passar till smakrika fiskrätter eller 
ljust kött.

Kenwood 
Discoveries 
Cabernet Sauvignon 
Ett smakrikt och generöst vin med 
en varm fruktton av svarta vinbär, 
björnbär och mogna körsbär. Viss 
kryddighet. Balanserade tanniner 
och fin avslutning.
 
Producent  Kenwood Vineyards
Ursprung USA, Sonoma County
Druva Cabernet Sauvignon 

25442 750 ml 
  

Passar till grillat kött, hamburgare, 
pizza.

Kenwood 
Discoveries 
Zinfandel 
Mycket fruktig smak med fatkarak-
tär, inslag av hallon, svarta vinbär, 
lakrits, vitpeppar, kanel och vanilj.
 
Producent  Kenwood Vineyards
Ursprung USA, Sonoma County
Druva Zinfandel 

25424 750 ml 
  

Passar till rätter av lamm- eller 
nötkött.

Mannen som tämjer 
Sonomas vilda krafter.
Zeke Neeley är vinmakare på Kenwood och har varit  
fascinerad av Sonoma Valley ända sedan han var  
liten och har en stor passion för det vilda i naturen.

Efter att ha tagis sin M.S. inom vinodling och oenologi skaffade han sig ovärderlig 

erfarenhet genom att arbeta på flera vingårdar från Santa Cruz och Carneros upp  

till Napa Valley, totalt blev det ett decennium som vinproducent. Han skapade sig  

ett mycket gott rykte för sina hantverksmässiga viner och tog sig sedan tillbaka till 

solen i Sonoma där han äntligen kunde fullfölja sin barndomsdröm.

Idag orkestrerar han källaren på Kenwood med säker hand och när han inte gör  

vin utforskar Zeke det vilda och rika landskapet i Sonoma och spenderar gärna tid  

med sin familj som alla är engagerade i baseball.

Fine Wine

Kenwood 
Jack London 
Cabernet Sauvignon 

Exklusivt för Restaurang                        

Doft av körsbär och plommon med kryddiga 
och aromatiska inslag av hasselnöt, mint och 
kardemumma. Nyanserad, fruktig smak med 
fatkaraktär, inslag av torkad frukt som svarta 
hallon, körsbär, plommon, timjan, salvia, mint 
och vanilj. 

Producent  Kenwood Vineyards
Ursprung USA, Sonoma County
Druva Cabernet Sauvignon

15851 750 ml Closed local
  

Serveras till rätter av mörkt kött som t ex 
rostbiff och lamm.

USA
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Jerry Lohr insåg tidigt vilken potential som fanns 
för vinproduktion och druvodling under den varma 
kaliforniska solen, i Central Coast region. Området 
räknas idag till ett av de bästa i regionen med viner i 
världsklass.

J.Lohr, som gått i bräschen för vinframställning i området, är idag en av bran

schens mest respekterade producenter med livfulla, djärva och koncentrerade 

viner. Jerry startade sitt första vineri i San Jose, Monterey, år 1974. Området 

var med kyligt klimat och stenig jordmån en optimal plats för odling av tåligare 

druvor såsom chardonnay. Fjorton år senare upprättade Jerry sitt andra vineri 

i det bördiga Paso Robles, där klimatet varierar drastiskt mellan natt och dag. 

Exceptionella viner 
från USA.

Långsiktigt miljötänk...
Företaget är certifierat enligt ’California Sustai-

nable Winegrowing’, och vann dessutom det så 

kallade ’Green Medal Leader Award’ 2020.

90 poäng, Best Buy Wine Enthusiast. 
Double Gold New World International 
Wine Competition 2019, Jerry Mead.

90 poäng, Sunset International 
Wine Competition 2020.

Fine Wine

Fine Wine

Fine Wine

J. Lohr 
Riverstone Chardonna 
Frisk, ungdomlig och smakrik med inslag 
av nektarin, äpple, citrus och honung. 
Passar utmärkt till fågel och skaldjur.   

Producent J.Lohr Estates
Ursprung USA, Monterey County
Druvor Chardonnay

750 ml 
  

Kan avnjutas med en mängd olika rätter, 
inklusive klassisk örtbakad kyckling, 
citrusmarinerad hälleflundra eller moules 
marinière.

J. Lohr 
Estates Falcon’s Perch 
Pinot Noir 
Lätt och balanserat med mjuk fruktighet 
av saftiga mörka skogsbär, mörka körs-
bär, plommon samt viss kryddighet av 
cederträ, kanel, enris och mörk choklad.

Producent J.Lohr Estates
Ursprung USA, Monterey County
Druvor Pinot Noir

På begäran 750 ml 
  

Njut vinet svalt till grillad fisk med rata-
touille, all form av fågel, rökta charkuterier, 
ostbricka eller grillat som pulled pork 
med halstrad aubergine och halloumi.

J. Lohr 
South Ridge Syrah 2017 
Doft av björnbär, blåbär och sylt på boy-
senbär flankas av toner av balasamvinä-
ger och nyskuren pastrami samt en skön 
kryddighet av peppar och färsk mynta. I 
smaken finns björnbär, blåbär, sötlakrits, 
mörk choklad, örter, svart thé, mörk 
choklad, rökta charkuterier och en liten 
svartpepprighet i det saftiga och otroligt 
goda avslutet.

Producent J. Lohr Vineyards & Wines
Ursprung USA, Paso Robles, Kalifornien
Druva Syrah

25721 750 ml 
  

Passar till alla typer av BBQ som t 
ex pulled  pork, lammfärsbiffar med 
myntayoghurt, västerbottenpaj, ost och 
charkbricka.

Sun Gate 
Chardonnay 
Mycket frisk och fruktig smak 
med inslag av fat, äpplen, 
honungsmelon, smörkola  
och citrus.

Producent Sun Gate
Ursprung USA, Kalifornien
Druva Chardonnay

16049 750 ml 
  

Serveras till rätter av fisk eller 
fågel.

Sun Gate 
Zinfandel 
Doft av björnbär, röda bär och 
kaffe. Generös fruktig smak med 
inslag av viol, björnbär, blåbär 
och vanilj.

Producent Sun Gate
Ursprung USA, Kalifornien
Druva Zinfandel

16050 750 ml 
  

Serveras till rätter av ljust kött.

USA
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Vinha Grande 2018
Vinha Grande 2018 är ett komplext och välstrukture-
rat vin med inslag av röda bär, örter, läder, eukalyptus 
och tobak, som kompletteras av livfulla tanniner med 
en lång, harmonisk avslutning.

Producent Sogrape Vinhos
Ursprung Portugal, Douro
Druva 40% Touriga Franca, 30% Touriga Nacional,  
25% Tinta Roriz och 5% Tinta Barroca.

750 ml 
  

Passar bra både till vilt och till grillad fisk såväl 
vardag som fest.

Sandeman 
Fine White Port
Doft av tropiska frukter med en 
lätt nyans av vanilj. Vinet har fin 
harmoni mellan naturlig torrhet, 
härliga frukttoner och en aning 
sötma.
 
Producent Sandeman
Ursprung Portugal
Distrikt DOC Porto, Douro

22770 750 ml 
  

Gott som aperitif eller så som 
portugiserna dricker det - med 
några droppar tonic.

Grådask 
Tawny Port
Balanserad fruktsyra och smak av 
torkad frukt, russin, mandel, nötter 
och vanilj.
 
Producent Pernod Ricard
Ursprung Portugal
Distrikt DOC Porto, Douro

22666 750 ml Closed local
  

Serveras till bakverk med nötter 
och lagrade ostar.

Sandeman 
20 yo Tawny
Mjuk, elegant och mång- 
facetterad med smaker av torkad 
frukt och vanilj.
 
Producent Sandeman
Ursprung Portugal
Distrikt DOC Porto, Douro

12216 750 ml 
  

Serveras till blåmögelostar och 
söta efterrätter.

Sandeman 
Old Invalid Port
Fruktaromer av röda bär, plom-
mon och jordgubbar. Smaken 
är rik, rund och balanserad med 
tydlig smak av färska plommon 
och röda bär. Ett generöst vin 
med bra struktur.
 
Producent Sandeman
Ursprung Portugal
Distrikt DOC Porto, Douro

22769 750 mlr
På begäran 375 ml 
  

Bra sällskap till krämiga ostar, 
mörk choklad och efterrätter.

Sandemans historia går  
tillbaka ända till år 1790.  
George Sandeman var en 

ambitiös ung skotte från Perth 
som startade sin rörelse i London.

Succévinet från 
Portugal – perfekt 
till grillad mat!
Detta kvalitetsvin från Douro, ett av 

Portugals mest spännande vindistrikt, 

blev snabbt omskrivet i media och  

mottog fina recensioner.

Nyhet!

Portvin
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Sprit
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Mumm Millésimé 2015
22577

Absolut Elyx
22232

Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs 2006
På begäran

Perrier-Jouët Belle Epoque Vintage 2013
17479 

Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé Vintage 2012
22783

The Glenlivet 18 yo
11882

The Glenlivet XXV 25 yo
Pris på begäran 

The Glenlivet Archive 21 yo
22790

The Glenlivet Nàdurra Oloroso
18779 

Aberlour A’bunadh
På begäran 

Royal Salute 21 yo
22786 

Chivas Regal 
Gold Signature 18 yo
22827 

Super Premium  Champagne & Vodka

Super Premium Whisky
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Plymouth Sloe Gin
18602

Plymouth Gin
22643 

Malfy Gin Con Limone
23157

Malfy Gin Originale
23158 

Malfy Gin Rosa
23140

Malfy Gin Con Arancia
23144 

Monkey 47 Gin
17129

Monkey 47 Sloe Gin
18180 

Beefeater 24
17344

Havana Club Unión
15106

Havana Club Selección de Maestros
22593 

Martell VSOP Red Barrel
20388

Martell XO
24589 

Martell VS
18768

Martell Cordon Bleu
22844 

L’Or de Jean Martell
På begäran 

Havana Club Máximo Extra Añejo
På begäran

Super Premium Gin

Super Premium Rom & Cognac
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Italicus & Tonic
50 ml ITALICUS Rosolio di Bergamotto. 
Premium tonic. Servera i ett högt glas med 
mycket is. Garnera med röd grapefrukt.

En klassiker  
återuppstår!
Italicus är en modern aperitivo som odlas, skördas och 

destilleras i Italien. Den prisbelönta flaskan är ett konst-

verk i sig och hyllar Italiens utsökta historia och arv i 

kombination med alla fantastiska inhemska smaker 

som finns i landets 20 regioner.

Italicus 
Fräscha toner av mogen bergamott, 
denna speciella doftande citrusfrukt som 
växer runt hela Medelhavet, balanserar 
sötman med en lätt bitter och blommig 
krydda.  Alla ingredienser, såsom berga-
mott, cedro citron, kamomill, melissa och 
lavendel,  kommer från Italien.

Ursprung Italien
Alkoholhalt 20%

26697 700 ml 
  

Blommig och kryddig doft av bergamott. 
Intensiv och aromatisk smak.

Lillet Blanc 
Lillet är en aperitif från Podensac 
i regionen Bordeaux. Den tillverkas av 
85% vin och 15% fruktlikör som sedan 
lagras i 6-12 månader och blandas 
med äldre årgångar av Lillet. Det 
resulterar i ett fruktigt vin med kraft i 
smaken. Lillet Blanc kan avnjutas som 
den är, på is, blandas med till exempel 
tonic eller användas som ingrediens 
i cocktails.

Ursprung Frankrike
Alkoholhalt 17%

22573 750 ml 
  

Blommig doft av honung och lime. 
Intensiv och aromatisk smak.

Dubonnet 
Dubonnet är en vin-aperitif baserad 
på Roussillon- och Muscatdruvor med 
kryddor och örter så som kinabark, 
apelsinskal, kamomill, kanel och grö-
na kaffebönor. Lång lagring på ekfat 
förstärker aromerna. Fortfarande idag 
tillverkas Dubonnet enligt originalre-
ceptet från 1846 i Thuir i Sydfrankrike.

Ursprung Frankrike
Alkoholhalt 14,8%

22828 750 ml 
  

Intensiv, elegant doft av körsbär och 
vinbär med mognadsaromer från den 
långa lagringen. Bäraromerna 
dominerar smaken men det finns 
även inslag av citrus. En aning sötma 
och krydda med len avslutning.

Byrrh 
Grand Quinquina 
Byrrh skapades 1866 av bröderna 
Pallade och Simon Violet. Byrrh är en 
vinbaserad aperitif som kännetecknas 
av att den är smaksatt med kinin 
och innehåller druvorna carignan och 
grenache från Roussillon. Dricks som 
aperitif och avnjuts bäst väl kyld med 
en citronskiva.

Ursprung Frankrike
Alkoholhalt 17%

12792 750 ml 
  

Doft av mogna blåbär, hallon, plom-
mon, torkade tranbär i rött vin och röd 
paprika. Rik smak, kryddig, jordig med 
inslag av lakrits, bränt kaffe och mörk 
choklad som följs av viss kryddighet.

Suze 
Originale 
Suze är en favorit för många fransmän 
och en av de mest sålda aperitiferna. 
Den kännetecknas av sin kryddiga, 
bittra och blommiga smak.1896 
designade Henri Porte den vackra 
flaskan som används än idag. Flas-
kans design är en riktig klassiker och 
porträtterades av Pablo Picasso i sitt 
kollage”Verreet bouteille de Suze”.

Ursprung Frankrike
Alkoholhalt 20%

På begäran  700 ml 
  

Kraftfull doft av örten gentiana. Fruk-
tig, jordig och blommig. Balanserad 
smak av bitterhet och sötma. Fräsch, 
örtig, fruktig, blommig och syltig frukt.

Lillet Rosé
Precis som Lillet är Lillet Rosé gjord 
på en blandning av 85% vin och 15% 
fruktlikör. Lillet Rosé kryddas med 
både söta och bittra apelsiner samt 
bär. Lillet Rosé kan avnjutas som den 
är, på is, blandas med till exempel 
tonic eller användas som en ingrediens  
i cocktails.

Ursprung Frankrike
Alkoholhalt 17%

12352 750 ml 
  

Blommig doft med toner av apelsin, 
bär och grapefrukt. Frisk och fruktig 
smak med viss syra.

Lillet Rouge
Precis som Lillet Blanc, är Lillet 
Rouge gjord på en blandning av 
85% vin och 15% fruktlikör, som 
sedan lagras i flera månader på 
franska Tronçaisfat. Kryddas med 
söta och bittra apelsiner och bär. 
Den kan avnjutas som den är, blan-
das med tonic eller i cocktails.

Ursprung Frankrike
Alkoholhalt 17%

12351 750 ml 
  

Fruktig doft med toner av svarta  
och röda vinbär samt inslag av 
vanilj.  Söt, fruktig med tydlig smak 
av mörka bär och vanilj.

Nyhet!

Aperitif
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Gröna fen –  
en klassiker!

Enligt legenden är det ”Docteur Ordinaire”, en fransk dok-
tor i exil i schweiziska kantonen Neuchâtel, som först gjor-
de absinthe. Han använde sin absinthe på patienter med 
olika åkommor. På 1830-talet fick artisterna och konst-
närerna upp ögonen för absinthe och tog den till caféerna 
runt om i Paris. De kallade absinthen för den ”gröna fen” 
efter dess påstådda hallucinerande effekt.

Solskenet  
från Provence!
Ricard Pastis de Marseille  

skapades av Paul Ricard 1932 och är 

sedan dess en självklar del av den 

franska dryckeskulturen. Pastis är en 

ört- och kryddsprit med stjärnanis 

från sydostasien och lakritsrot från 

mellanöstern.

pernod-log.ai

Ricard 
Doften ger en tydlig lakritston med anis i 
bakgrunden. Mycket fyllig och rund smak i 
denna karaktäristiska kombination av lakrits 
och anis.

Ursprung Frankrike
Alkoholhalt 45%

22778 700 ml 
  

Ricard är en av världens mest sålda sprit- 
produkter. Skapades 1932 av Paul Ricard. 
Stjärnanis och lakritsrot macereras i en 
blandning av vatten, alkohol och socker. 
I en klassisk pastis blandas 1 del Ricard 
med 5 delar vatten.

Pernod 
Pernod skapades för att fylla tom rummet efter stor- 
säljaren Pernod Absinthe som förbjöds i början av 
1900-talet. Genom att ta bort det förbjudna i absint, 
tujon, kunde man åter sälja en underbar anisprodukt 
på marknaden.

Ursprung Frankrike
Alkoholhalt 40%

22752 700 ml 
  

En underbar anisdoft ackompanjeras av ljuvliga kryd-
dor samt en lätt sötma. I de söta anistonerna finns 
lite mint och fänkol. En len eftersmak som lämnar en 
mjuk anissmak i munnen.

Pernod Absinthe
Pernod Absinthe fick i slutet av 1800-talet smek-
namnet ”den gröna fen”, och blev favoritdryck för 
framförallt konstnärer. Målarna Manet och Dega 
samt poeterna Verlaine och Musset är några av de 
som valt att föreviga absint i sina verk.

Ursprung Frankrike
Alkoholhalt 40%

22625 700 ml 
  

Smaken är en fräsch explosion av malört, med en 
sötande ton av anis. Komplex med en blandning av 
gröna, kryddiga örter och kryddor med en lätt söt och 
mjuk finish.

Aperitif
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Watermelon 
& Soda
50 ml Absolut Watermelon 
Sodavatten 
Garnityr: Vattenmelon 

och en limeskiva

Gör så här: Häll vodka och 

soda i ett glas och toppa med 

is. Dekorera med en bit vat-

tenmelon och en skiva lime.

Watermelon 
Spritz
30 ml Absolut Watermelon 
Mousserande vin 
4 bitar vattenmelon 
Garnityr: Vattenmelon  

och mynta

Gör så här: Muddla vattenme-

lonsbitarna i en shaker och 

addera vodkan. Sila upp i ett 

vinglas och toppa med mous-

serande vin. Dekorera med en 

bit vattenmelon och mynta.

Watermelon 
Collins
50 ml Absolut Watermelon 
30 ml limejuice 
20 ml sockerlag 
Sodavatten eller tonic 
Garnityr: Basilika 

Gör så här: Fyll en shaker 

med is, vodka, limejuice och 

sockerlag. Skaka och sila upp i 

ett high-ball glas.  

Toppa med sodavatten och 

dekorera med basilika.

HERO  

SERVE

Lyxigare 
hantverks- 
perfektion 
från Åhus!

Absolut Watermelon har en trevlig, rik och len smak 

med tydlig karaktär av vattenmelonjuice i kombina-

tion med en underliggande komplexitet med inslag 

av kryddighet. Det skapar en krämig och saftig 

känsla med en härlig syrlighet.

En ny stjärna  
är född!

Absolut Watermelon 
En uppfriskande ny vodka med fräsch 
vattenmelonsmak. Kristallklar, frisk 
och fruktig vodka med naturlig sötma 
och komplexa noter av vattenmelon 
som ger de klassiska drinkarna en ny 
twist. En något reducerad alkoholhalt 
ger en optimerad smakprofil och 
balans, vilket gör Absolut Watermelon 
till stjärnan i drinken.

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 38%

26355 700 ml 
  

Frisk och fruktig smak med en  
sötma av vattenmelon.

Absolut Elyx 
Gjord på vete från den familjeägda 
gården Råbelöf i Skåne och vatten 
från den underjordiska källan i Åhus. 
Produktionen sker i liten skala enligt 
gammal hantverkartradition i en 
kopparkolumn. Avnjuts gärna on-the-
rocks. En elegant smak, väl avrundad 
arom som ger en silkeslen känsla och 
en mjuk eftersmak.

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 42,3%

22232 700 ml 
På begäran 1000 ml
23244 1750 ml 
På begäran 3 liter 
  

Fyllig doft med subtila inslag av 
blommiga och fruktiga toner.

Super
Premium

Vodka
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Ny 
design!

Absolut Vodka 
Varje droppe Absolut produceras i Åhus av 
höstvete, som ger vodkan dess mjuka sädes-
karaktär.

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 40%

26379 700 ml 
26415 350 ml 
22677 12x50 ml 
  

Ren doft med inslag av  säd och en liten citrus-
ton. Rik, rund smak med mjuk karaktär av bröd.

Absolut Citron 
Lanserades 1988. Gjord endast 
av naturliga råvaror. Inget socker 
tillsatt. 100% naturliga citrusaromer 
ger de klassiska drinkarna en ny 
dimension.

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 40%

26380 700 ml
  

Ren doft med tydlig karaktär av 
citron. Fruktig och smakrik med  
tydlig karaktär av citron, lime och 
med viss sötma.

Absolut Vanilia 
Lanserades 2003 och har en lång 
och framgångsrik historia. Vanilj 
är en populär och omtyckt smak 
världen över. Ypperlig i kombination 
med cola, fruktsoda eller att blanda 
i cocktails. 

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 40%

22688 700 ml
  

Stor, ren doft med tydlig karaktär 
och smak av vanilj och smörko-
la samt toner av mörk choklad. 
Smaksatt med äkta vanilj från 
Madagaskar.

Absolut Pears 
Absolut Pears är som övriga 
medlemmar i Absolutfamiljen  
tillverkad av naturliga råvaror, utan 
tillsatt socker eller sötningsmedel.  
Inbjuder till kreativ drinkblandning 
med garanterat resultat. 

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 40%

24879 700 ml
  

Tydlig doft av mjuka päron. Smak 
av mogna päron, en lång och fruk-
tig eftersmak samt viss sötma.

Absolut Lime 
Absolut Lime är en mycket frisk och 
fruktig vodka med distinkta toner av 
färskpressad limefrukt. 

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 40%

17791 700 ml
  

Frisk doft med distinkta noter av 
färskpressad lime följt av en kom-
plex fruktighet från limeskal. Len, 
fyllig och frisk smak med fruktiga 
toner, lätt syrlighet och en naturlig 
sötma.

Absolut Kurant 
Absolut Kurant är gjord på svarta 
vinbär, en avlägsen släkting till 
vindruvan. Absolut Kurant är en unik 
svensk vodkasmak och en hyllning 
till det svenska i varumärkets rötter. 

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 40%

22680 700 ml
  

Aromatisk doft av svarta vinbär. 
Frisk och fyllig smak med utpräglad 
karaktär av svarta vinbär.

Absolut Raspberri 
Lanserades 2004. Gjord endast av 
naturliga råvaror. Inget socker till-
satt. Utmärkt att drickas rent eller 
med is och är perfekt att blanda i 
drinkar. 

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 40%

25769 700 ml
  

Ren och välbalanserad doft av 
mogna hallon. Samma vilda fylliga 
och intensiva smak som solmogna 
hallon med en fruktig och frisk 
avslutning

Absolut Mango 
Precis som övriga smaksatta 
produkter från Absolut, innehåller 
Absolut Mango inget tillsatt socker. 
God att blanda med färsk äppeljui-
ce över is. 

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 40%

22800 700 ml
  

Aromatisk doft och smak av mogen 
mango med inslag av tropisk frukt. 
Fruktig och fyllig med en viss söt-
ma. Avslutningen är lång och len.

Absolut Five 
Förpackningen innehåller 5 flaskor à 50 
ml: Absolut Citron, Absolut Lime, Absolut 
Pears, Absolut Raspberri och Absolut 
Vanilia.

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 40%

22721 5x50 ml
  

Perfekt kit med fem av Absoluts popu-
läraste smaker, alla utan tillsatt socker. 
Serveras med krossad is eller används som 
drinkingrediens.

Vodka
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Absolut Soda är inspirerat av det klassiska 

receptet för vår signaturservering, Vodka Soda, 

med krispig gurka och fräsch limesmak.

Detta lätta och uppfriskande alternativ är gjord 

med kvalitetsingredienser, inget socker och 

innehåller endast 69 kalorier. Njut av den kyld  

eller i ett glas med is och en skiva lime.

Förblandad frisk 
drink är vår stora 
lansering i vår!

Renat blev en omedelbar 

succé och slog hårt mot 

konkurrenternas illasmak-

ande finkelsprit. Hemlighet-

en bakom Renats framgång 

va den specialimporterade 

destillationspanna som till-

lät kontinuerlig destillation. 

Nya Absolut Soda Lime & Cucum-
ber – med Absolut Vodka och na-
turliga  smaker. En lätt och upp-
friskande dryck,  förblandad i en 
smidig 250 ml burk.

Renat Brännvin 
Renat är ett stycke historia i 
destillerad form med sitt ursprung 
hos den svenske brännvinskungen 
L.O. Smith, som introducera-
de Sveriges första finkelfria 
vodka 1877 – “Tiodubbelt renat 
brännvin”. Idag tillverkas Renat av 
höstvete från Västergötland med 
metoden kontinuerlig destillation 
– i princip samma metod som 
under L.O. Smiths tid. Renat har 
belönats med flera guldmedaljer.

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 37,5%

22712 700 ml 
  

Ren med inslag av vete och citrus. 
Ren, neutral, mjuk och rund smak 
med inslag av sötma.

Absolut Mixt 
Blueberry Lime 

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 4%

25475 700 ml 
  

Uppfriskande kombination av söta, nordis-
ka blåbär och färskpressad lime med gröna 
noter av limeskal. Balanserad söt smak och 
eleganta blommiga noter från vilda blåbär 
och toner av färsk lime.

Absolut Mixt  
Raspberry Lemon 

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 4%

24993 700 ml 
  

En elegant arom med kombination av sött 
solmoget hallon och en frisk citruskaraktär, 
samt en grön blommig ton. Tydliga toner 
av sött solmoget hallon och friska inslag 
av citrus med underliggande torrhet. En 
elegant och mjuk smakupplevelse.

Absolut Soda  
Lime & Cucumber 

Ursprung Sverige
Alkoholhalt 5%

26107 250 ml 
  

Uppfriskande, balanserad och naturlig 
smak av krispig gurka och lime med 
kolsyra.

Vodka |  Brännvin
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Sangrita Margarita
30 ml Olmeca Altos Reposado 
20 ml Del Maguey Vida 
20 ml limejuice 
20 ml apelsinjuice 
20 ml grenadin eller granatäpplesyrup  
1–2 stänk hot sauce 

Gör så här: Skaka samtliga ingredienser 

med is och sila upp i ett kylt glas. 

Olmeca Silver 
Olmeca Silver görs på utvald 
agave från höglandet. Agaven 
ger Olmeca en naturlig sötma och 
fruktighet. I kombination med en 
egen jäst, även den från agave, 
blir Olmeca en lätt, citrusfrisk och 
delikat tequila.
 
Ursprung Mexiko
Alkoholhalt 35%

25161 700 ml 
  

Fräsch doft med toner av örter, 
grönpeppar och citrus. Mild, rund 
smak med mineraler och honung.

Olmeca 
Altos Plata 
Tillverkad på 100% blå agave. 
Istället för att bara använda 
mekaniska  kvarnar används den 
gamla tahona- metoden där ett 
stort stenhjul skonsamt pressar 
agaven.

Ursprung Mexiko
Alkoholhalt 38%

12130 700 ml 
  

Rund, örtig och fruktig doft. 
Balanserad smak av frisk citrus 
och söt bakad agave. Lång 
eftersmak med mineraler och viss 
pepprighet.

Del Maguey  
Vida 
Vida är en ekologisk mezcal och 
branschens och bartendrarnas 
favorit och passar mycket bra till 
drinkar. Ett äkta hantverk, som 
långsamt destilleras två gånger i 
små vedeldade kopparpannor.

Ursprung Mexiko
Alkoholhalt 42%

24834 700 ml 
  

Aromatisk med toner och smaker 
av ingefära, kanel och mandarin 
med lång, mjuk eftersmak.

Del Maguey Santo  
Domingo Albarradas 
Görs på Agave Espadín från byn 
med samma namn. Santo Do-
mingo Albarradas ligger i södra 
Oaxaca och har ett tropiskt klimat 
liknande det på Hawaii. 

Ursprung Mexiko
Alkoholhalt 48%

På begäran 700 ml 
  

Tropiska smaker och dofter som 
mango och ananas samsat med 
kryddor och citrus. Lång och torr 
eftersmak.

Del Maguey  
Tobala 
Naturligt växer Agave Tobala i 
högt belägna bergsklyftor, ofta i 
skuggan av stora ekar. Då Agave 
Tobalá är svår att hitta är produk-
tionen mycket begränsad.

Ursprung Mexiko
Alkoholhalt 45%

24836 700 ml 
  

Tobala har en söt, fruktig doft 
med smak av mango och kanel 
ihop med en lång eftersmak.

Del Maguey  
Wild Jabali 
Agave Jabali är väldigt utmanan-
de att arbeta med och sällsynt 
att hitta. Byn Santa Maria 
Albarradas, där agave hämtas, är 
omgiven av höga berg och har ett 
tropiskt klimat.

Ursprung Mexiko
Alkoholhalt 47%

24832 700 ml 
  

Doft av färska fikon, bakade 
äpplen och stjärnanis. Smaken 
har en fin syra med blommiga 
toner och örter.

Del Maguey  
Crema de Mezcal
Crema de Mezcal är ett speciellt 
uttryck som snarare kan ses som 
en mezcallikör. Basen är Del 
Maguey Vida som sedan smak-
sätts och sötas med nypressad 
agavesyrup.

Ursprung Mexiko
Alkoholhalt 40%

25619 700 ml 
  

Doft och smak är fruktigt djupt 
med toner av päron, vanilj och 
nyrostat kaffe med en lång söt 
och balanserat rökig eftersmak.

Del Maguey  
Chichicapa
Del Maguey Chichicapa görs på 
Agave Espadín från byn Chichi-
capa. Byn är belägen på 1540 
meter över havet i en bred dal 
med växlande öken- och tropiskt 
mikroklimat.

Ursprung Mexiko
Alkoholhalt 48%

24831 700 ml 
  

Medelstor doft med en komplex 
smak av frisk och söt citrus ihop 
med en lång eftersmak av mynta.

Olmeca 
Altos Reposado
Altos Reposado är en blandning 
av fem och åtta månader lagrad 
tequila. Till lagringen används 
enbart amerikanska ekfat som 
lagrat bourbon.

Ursprung Mexiko
Alkoholhalt 38%

25725 700 ml 
  

Söt och frisk doft ackompanjerad 
av bakad agave, vanilj, brödkryd-
dor och fat. Rik smak med inslag 
av söt citrus, röd frukt, kaffe, 
vanilj och kakao.

Olmeca Reposado 
Olmeca Reposado lagras i 4–5  
månader på fat som tidigare 
lagrat bourbon. Det ger tequilan 
en balanserad, lätt kryddig smak 
av söt citrus, kaffe och kakao med 
en försiktig rökighet.
 
Ursprung Mexiko
Alkoholhalt 35%

22856 700 ml 
  

Fruktig och söt doft av agave, 
torkad frukt, halm och ek. Söt 
smak med stråk av honung, kakao 
och peppar med en lätt ton av 
rökighet.

Tequila | Mezcal
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Denna ursprungliga hantverksgin är en tidlös klassiker.  
Den är handgjord i Englands äldsta, fungerande gindestilleri med 
originalreceptet från 1793. I den lilla hamnstaden Plymouth på 
Englands sydvästra kust destilleras denna kvalitetsgin som har 
varit ”favoriten”  hos generationer av bartenders. Just nu högst 
aktuell på alla sätt och vis.

Plymouth Gin
Från Englands äldsta destilleri,  
ett riktigt hantverk!

Super
Premium

Super
Premium

Super
Premium

Super
Premium

Plymouth Gin 
Super Premium
Tillverkningen startades i  
”The Black Friars Distillery” i 
Plymouth, England, 1793. Den 
perfekta ginen för en klassisk 
Martini.
 
Ursprung England
Alkoholhalt 41,2%

22643 700 ml 
  

Välbalanserad doft där citrus och 
enbär samspelar finstämt. En 
unik mild och mjuk smak med viss 
sötma som avslutas med en lång 
och torr eftersmak.

Plymouth Sloe Gin 
Super Premium
Fruktgin är en tradition på engel-
ska landsbygden. Sloe Gin tillver-
kas efter ett recept från 1883.
 
Ursprung England
Alkoholhalt 26%

18602 700 ml 
  

Fyllig, fruktig doft med karaktär 
av slånbär och toner av körsbär 
och mandel. Mild, mjuk och 
komplex smak. Perfekt balans 
mellan sött och torrt. Lång, frisk 
eftersmak.

Ny 
design!

Malfy Gin Con Limon 
Destilleras på italienska citroner och enbär ihop 
med koriander, cassia bark, angelikarot, irisrot 
och lakritsrot. En klar och tydlig gin med stor 
fräschör.
 
Ursprung Italien
Alkoholhalt 41%

26686 700 ml 
  

En nyanserad doft av aromatisk citrus till en 
bakgrund av enbär. Delikat, fräsch smak med 
inslag av citron och med en balanserad och 
komplex eftersmak.

Malfy Gin Con Arancia 
En skön twist på en traditionell gin. Destilleras 
på bl a enbär, siciliansk blodapelsin, koriander, 
cassia bark, angelikarot, lakritsrot, sicilianska 
grapefruktskal och italienska citronskal.
 
Ursprung Italien
Alkoholhalt 41%

25541 700 ml 
  

Komplex doft av apelsinblomma och citrustoner 
till en bakgrund av enbär. Härlig blodapelsins-
mak med frisk  citrus i kombination med örter.

Gin
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Monkey 47 Gin 
Super Premium
Exklusiv gin från Schwarzwald  
i Tyskland med 47 olika smak- 
givare bl a granskott och nordiska 
lingon. Produktionen sker i fyra 
pannor döpta efter kända apor.
 
Ursprung Tyskland
Alkoholhalt 47%

17129 500 ml 
På begäran 6x50 ml 
  

Kryddig och fräsch doft. Smaken 
är kryddig och komplex med 
inslag av enbär, kanel, koriander, 
citrusskal, sandelträ och peppar.

Monkey 47 Sloe Gin 
Super Premium
En unik handgjord, ofiltrerad 
slånbärsgin är som präglas av 
både storslagna brittiska traditio-
ner  och Schwarzwaldursprunget.
 
Ursprung Tyskland
Alkoholhalt 27%

18180 700 ml 
  

Frisk och fyllig doft av vilda  
slånbär. En balanserad, delikat  
och silkeslen smak med noter  
av mossa, mörka bär och grönt 
gräs i eftersmaken. Även mörka 
bär och vaniljstång.

Malfy Gin Rosa
Malfy Gin Rosa destilleras av noga utvalda örter 
som enbär, siciliansk röd grapefrukt, italiensk ra-
barber, citron- och apelsinskal, koriander, cassia 
bark, angelikarot, irisrot och lakritsrot.

Ursprung Italien
Alkoholhalt 41%

25542 700 ml 
  

En frisk och fräsch doft av grapefrukt, rabarber 
och citrus. Rik smak av citrus, röd grapefrukt, 
ton av anis och en lång eftersmak av enbär.

Malfy Gin Originale
Malfy Originale har en klassisk stil och destille-
ras på enbär, koriander, cassia bark, angelikarot,  
irisrot, apelsinskal, citronskal och citroner från 
kusten. Allt tillsammans med friskt källvatten 
från berget Monviso. 

Ursprung Italien
Alkoholhalt 41%

25543 700 ml 
  

En fräsch doft av enbär, koriander och anis. Torr 
smak med en komplex ton av enbär, lakrits, 
citrus och en gnutta salt.

Beefeater – klassisk gin från kanten av Themsen
Beefeater Gin härrör från tidigt 1820-tal då det ursprungliga destilleriet bygggs mitt i London. Beefea-

ter görs än idag på samma recept med nio olika kryddor som James Burrough skapade på 1860-talet. 

Det finns två teorier till hur namnet ”Beefeater” uppstod. Den officiella versionen är att namnet kommer 

från Tower of Londons starka och skräckinjagande väktare som varje dag fick en stor portion biff-stek – 

“Beef-eaters”. Den inofficiella historien berättar om hur vakterna på Tower of  London skulle provsmaka 

drottningens mat varje dag för att se om den var förgiftad. Super
Premium

Ny 
design!

Ny 
design!

Beefeater Gin 
Genom sitt långa arv och pålitliga 
kvalitet har Beefeater blivit världens 
mest prisbelönta gin och en trogen 
parhäst för världens bartendrar.
 
Ursprung England
Alkoholhalt 40%

22792 700 ml 
På begäran 350 ml 
22793 12x50 ml 
  

Kryddig, välbalanserad och fruktig 
doft med en tydlig enbärskaraktär 
och friska citrustoner.Välbalanserad 
smak med kryddighet, fruktighet och 
elegans. Avslutas torrt, med citrus 
och enbär.

Beefeater 
Pink Strawberry 
Pink Gin med jordgubbar och lite 
sötare och lättare gin har tagit 
drink- och dryckesvärlden med storm 
de senaste åren och är idag den 
snabbast växande stilen i ginvärlden.
 
Ursprung England
Alkoholhalt 37,5%

19703 700 ml 
  

Tydlig doft av jordgubbsarom. Mjuk, 
fruktig smak med inslag av jordgub-
bar i bra kombination med toner av 
enbär och citrus, en välbalanserad 
modern gin, helt enkelt.

Beefeater 24
En super premium gin med revolutione-
rande smak. Desmond Payne, världens 
ledande Master Distiller har noggrant valt 
ut de 12 ingredienser som ger B24 dess 
aromatiska och runda karaktär. Grapefrukt 
och lapsang-te ger den dess helt unika stil.
 
Ursprung England
Alkoholhalt 45%

17344 700 ml 
  

Delikat och välbalanserad doft där enbär 
och citrus mjukt träder fram. Finstämd 
smak med balans mellan citrus och enbär.

Super
Premium

Super
Premium

Gin
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Gin & Tonics med en lite elegantare twist
I ärlighetens namn kan en vanlig GT bli lite slentrian, eller hur? Här ger vi tips 
på fyra olika recept som får din favoritdrink att kännas ny och spännande.

Plymouth & Tonic
Plymouth har alltid varit tätt förknippad med brittiska flottan 

så varför inte fortsätta den kopplingen och förena Plymouth 

Gin med flottans husdrink Pink Gin (gin & aromatisk bitter). 

Kardemumma är en av de sju kryddorna som återfinns i 

Plymouth och i den här drinken ger det både smak och 

kryddig sötma.

50 ml Plymouth Gin 
Torrare eller bittrare tonic 
Ett stänk aromatisk bitter och kardemummakärnor

Beefeater & Tonic
Trots att det står ”coriander” på många gin är det inte 

koriander som i de aromatiska bladen man använder, utan 

fröna som ger friska toner av citrus. Dock är korianderblad 

en förträfflig garnering som ger härlig parfym och djup till en 

GT på Beefeater. Kombinerat med apelsinzest knyter man 

ihop säcken och får både sötma och en fruktig beska.

50 ml Beefeater London Dry Gin 
Rättfram och tydlig tonic 
Korianderkvist och apelsinzest

Monkey & Tonic
Rosépeppar känns igen från ginen själv och får nu lyftas än 

mer. Björnbär hittas med i ginen kryddning men då i form av 

bladen. Det finns en ganska mörk sötma och fruktighet i 

björnbär som går igen i smakprofilen på Monkey 47. För extra 

djup och lite hetta kan du även lägga till hela svartpepparkorn.

50 ml Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin 
Kryddig men frisk tonic 
Rosépeppar och björnbär

Malfy con Limone & Tonic
Här bryter vi av citronerna med rosmarin och grönt äpple.  

Rosmarin adderar örtighet och värme och äpple ger frukt  

och syra. Även om rosmarinen med sin karaktäristiska doft 

tar en mer framträdande roll ger äpplet verkligen det där 

lilla extra.

50 ml Malfy Con Limone 
Citrusdriven tonic 
Rosmarinkvist och grönt apple

Gin

135Carlsberg Range 2022

Flytande guld i glaset!
The Glenlivet 18 yo är en ytterst välbalanserad 
single malt. Faktiskt så väl att den kammat hem 
inte mindre än tre guldmedaljer i prestigefulla 
International Wine and Spirits Competition.

Skotsk Whisky



136 Carlsberg Range 2022

Stolta skottar i väldigt exklusiv tappning
Tre fantastiska super premium whiskies från The Glenlivet som alla har  
unika smeknamn utifrån sina särdrag. Tre flaskor som bör ha sin  
självklara plats i ett finare sortiment.

Super
Premium

Super
Premium

Super
Premium

The Glenlivet 
18 yo 
Har lagrats på en kombination av bourbon- och 
sherryfat. En mycket välbalanserad whisky med 
frukt, inslag av söt apelsin och toffee som går 
mot finstämd krydda och fattoner i finishen.  
Lagras i minst 18 år. The Glenlivet 18 yo har 
vunnit tre guldmedaljer på den prestigefyllda 
tävlingen International Wine and Spirits Com- 
petition. Kallas ”The Balanced and Elegant One”.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Single malt från Speyside

22859 700 ml 
  

Doft av fyllig, mogen frukt och toffee. Välbalan- 
serad smak med mogen fruktighet från apelsin 
som övergår i mer torkad frukt, finstämd kryd-
dighet och fattoner med en lång finish.

The Glenlivet 
Archive 21 yo 
En lyxig 21-årig single malt med större djup efter 
lång lagring på en blandning av bourbon- och 
sherryfat. I doft och smak finner vi inslag av tor-
kad frukt, krydda som drar åt kanel och ingefära 
samt en lång och behaglig, något nötig finish. 
Kallas ”The Mature and Debonair One”.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 43% 
Typ Single malt från Speyside

22790 700 ml 
  

Komplex, djup doft med torkad frukt och 
sherryfat. Fyllig, komplex smak med mogen och 
torkad frukt med rostade nötter, krydda och en 
lång finish.

The Glenlivet 
Archive 21 yo 
Begränsad tillgång!
I Skottland pratas det mycket om occasion 
whisky, en whisky för speciella tillfällen, och 
Glenlivet 25 yo är en buteljering som verkligen 
passar in på denna beskrivning. Med fantastisk 
doft där sherryfaten spelar huvudrollen samt rik 
smak och lång välbalanserad finish, är det en 
whisky för speciella tillfällen. 
Kallas ” The Intense and Opulent One”. 
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 43% 
Typ Single malt från Speyside

Pris på begäran 700 ml 
  

Doft av mörk choklad och sultanrussin. Fyllig 
smak med mjuk sötma, torkad frukt, nötter och 
krydda. Lång, rik och välbalanserad eftersmak 
med rullande fattoner.

Skotsk Whisky
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The Glenlivet 
Founder’s Reserve 
En hyllning till grundaren George Smith och 
The Glenlivets klassiskt fruktiga och blommiga 
husstil.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 43% 
Typ Single malt från Speyside

15105 750 ml 
  

Fruktig och blommig doft med toner av citrus.  
En fruktig smak där apelsintoner övergår i  
kanderade äpplen med viss sötma och krämig-
het. Välbalanserad med en mjuk finish.

The Glenlivet 
15 yo French Oak Reserve
Namnet ”French Oak Reserve” kommer från 
att man använt en andel nya franska ekfat så 
kallade virgin oak-fat under lagringen. Detta 
bidrar med härligt gräddiga toner samt en fin 
krydda och  
pepprighet. Kallas för ”The Rich and Exotic One”.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Single malt från Speyside

22788 750 ml 
  

Fruktig, fyllig och krämig doft. Smak av rik 
frukt som övergår i nötighet och en delikat 
kryddighet. 

The Glenlivet 
12 yo 
Mjuk och rund. Kallas ”The Smooth and  
Welcoming One” Tropisk frukt med ananas  
som den tydligaste karaktären och citrus,  
vanilj och nötig marsipan i finishen.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Single malt från Speyside

22787 750 ml 
22789 12x50 ml 
  

Fruktig och elegant doft med toner av citrus och 
tropisk frukt. Fruktig, mjuk och välbalanserad 
smak. Tropisk frukt där främst ananas framträ-
der i sällskap av citrus. Vanilj och marsipan  
i avslutningen.

Whisky värd namnet
George Smith grundade The Glenlivet Distillery år 1824 och var den första att 

producera en whisky av sådan exceptionell kvalitet att den snabbt fick ett gott 

och vida spritt rykte. Den blev också ett riktmärke för hur en bra maltwhisky 

skulle smaka. Många konkurrenter började skriva Glenlivet på sina flaskor och 

då togs frågan till domstol med resultatet att det bara är originalet som får 

kallas ”The Glenlivet”.

Nàdurra betyder naturlig på skotsk gaeliska och whiskyn produ-

ceras enligt traditionella metoder och buteljeras därför med sin 

naturliga fatstyrka och utan att kylfiltreras.  Det tillför en djupare 

och fylligare karaktär till drycken.

Super
Premium

The Glenlivet 
Nàdurra Oloroso 
Cask Strength. Non Chill Filtered. Lagras  
uteslutande på first fill-olorososherryfat. 
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 60,5% 
Typ Single malt från Speyside

18779 700 ml 
  

Doft av torkad frukt, russin och aprikos med 
mjuka toner av kanel och lakrits. Mjuk smak 
med krämig fruktighet som drar åt apelsinmar-
melad och med ett uns av mörk choklad. Sötma 
som övergår i en lång, aningen torrare och 
kryddig finish.  

Alkoholhalt varierar beroende på batch.

The Glenlivet 
Nàdurra Peated Whisky 
Cask Finish 
Cask Strength. Non Chill Filtered. Slutlagrats i 
fat som tidigare använts för kraftigt rökig skotsk 
whisky vilket adderar en aromatisk rökighet till  
The Glenlivets fruktiga och mjuka husstil. 
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 61,8% 
Typ Single malt från Speyside

På begäran 700 ml 
  

Doft av äpplen, citrus och mild rök. Smak av 
frukt, vaniljkola och mild rök. Lång, komplex och 
något kryddig avslutning.   

Alkoholhalt varierar beroende på batch.

Glenliv. Nádurra First fill  

Cask Strength. Non Chill Filtered. Detta är arv-
tagaren till den ursprungliga Nàdurran, lagrad 
enbart på first fill-bourbonfat med fantastisk 
vanilj i samspel med frukt.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 59,7% 
Typ Single malt från Speyside

På begäran 700 ml  Open for return
  

Doften är en lockande mix av mjuk vaniljfudge 
och söta mogna päron. I smaken får vaniljen och 
päronen sällskap av frestande tropiska toner av 
ananas och mogen banan med en övergång till 
fräscha citrustoner.    

Alkoholhalt varierar beroende på batch.

Skotsk Whisky
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Chivas Regal har sina 
rötter i Aberdeen i 
nordöstra Skottland
Världsberömd skotsk lyxwhisky. Signaturdestilleriet är Strathisla 

som grundades redan 1786 och därmed är det äldsta destilleriet i 

Speyside och Högländerna.

Malt- och grainwhiskyn blandas och lagras i separata fat, vilket skapar den 
mjuka och jämna karaktär som Chivas Regal 18 YO är känd för. Med en 
minsta lagring på 21 år är Royal Salute en unik och underbar blend som i 
mångt och mycket saknar motstycke. Gjord på speciellt utvalda fat från Chivas 
Brothers egna lager och blandad med mer än 100 årig kunskap i ryggen.

Super
Premium

Super
Premium

Chivas Regal 
12 yo 
Mjuk, fyllig och mycket välkomponerad whisky, 
känd världen över som en klassisk lyxblend. Sig-
naturmalten är Strathisla och fruktdriven klassisk 
Speysidemalt utgör hjärtat. Alla komponenter i 
blenden har lagrats under minst 12 år.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Skotsk Premium Blended Whisky

22784 700 ml 
  

Söta och örtiga toner av honung och ljung i 
samspel med fruktiga toner av mogna äpplen. 
Rund smak av honung, vanilj samt mogna äpplen 
och päron. Lätt nötiga toner framträder också i 
finishen.

Chivas Regal  
Gold Signature 18 yo 
Skapad av den legendariske Master 
Blendern Collin Scott. Komplex, fyllig 
och mycket välsmakande whisky där 
klassiskt fruktdriven Speysidemalt 
utgör hjärtat och får sällskap av en 
mild rökighet. 
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Skotsk Premium Blended Whisky

22827 700 ml 
  

Komplex och elegant med lager av 
torkad frukt, smörig toffee och mörk 
choklad. Len med mörk choklad, frukt 
och blommiga toner som får sällskap 
av balanserad mild rök. 

Royal Salute 21 yo 
1953 togs denna whisky fram för att 
hedra drottning Elisabeth II:s kröning. 
Namnet kommer från den salut,  
21 skott, som skjuts vid kröningen.  
Handgjord flaska i porslin. 
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Skotsk Premium Blended Whisky

22786 700 ml 
  

Fruktig med viss sötma, blommiga to-
ner, elegant vanilj och sherry samt en 
subtil rökighet. Djup och komplex med 
söta, fruktiga toner av apelsinmarme-
lad och färska päron i balans med en 
len, nötig kryddighet. Mild och subtil 
rök i en lång och njutbar finish.

Skotsk Whisky

139Carlsberg Range 2022

The Ballantine’s Single Malts

Varje sekund öppnas det 
två nya flaskor Ballantine’s  
någonstans i världen

Ballantine’s whisky kan 
spåras tillbaka till ända till 
1827, då en lantbrukarson;  
George Ballantine startade 
en liten lanthandel i Edin-
burgh. Här började han 
saluföra ett litet utbud av 
whisky. 1865 överlämnade 
han rörelsen till sin äldsta 
son Archibald, medan han  
själv öppnade en större 
butik i Glasgow.

I denna butik började han koncentrera 

sitt utbud till vin och sprit samt även 

catering i mindre skala, bland annat till 

det Brittiska Kungahuset. Han skapade 

även en egen blend whisky som han 

fortlöpande förfinade och utvecklade. 

Georges whisky blev snabbt upp-

skattad och den andra sonen blev 

snart involverad för att hjälpa till med 

den ökande efterfrågan. Inom några år 

hade de redan börjat exportera Ballan-

tine’s whisky och i dag exporteras mil-

jontals flaskor av George Ballantine’s 

whisky till över 150 länder.

Utanför Glasgow blandas 52 olika 

malt   -whiskys av Master Blender Sandy 

Hislop. Målsättningen är att blanda  

en whisky som håller en hög och  

jämn kvalitet oberoende av var och 

när whiskyn njuts. Därför väljs varje 

whisky  fat ut med stor omsorg och 

noggrannhet.

En klassisk 
whisky från 
Skottland 
med fina 
anor!

Ballantine’s 
Finest 
Ett stort antal olika maltwhiskies 
från hela Skottland ingår i  
Ballantine’s whisky.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Skotsk Blended Whisky

22794 700 ml 
  

Mjuk och elegant ljunghonung 
med en lätt kryddighet. Välba-
lanserad och mild med en diskret 
sötma och toner av vanilj och  
röda äpplen.

Miltonduff 
15 yo 
Denna buteljering är en del av  
single malt-serien från Ballantine’s 
där Miltonduff utgör en mycket 
viktig del.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Single malt från Speysid

18655 700 ml 
  

Blommig och fruktig doft. Smaken  
är blommig med en subtil kanel-  
och lakritston, mycket mjuk med 
en lång, varm och något kryddig 
finish.

Glenburgie 
15 yo 
Denna buteljering är en del av  
single malt-serien från Ballantine’s 
där Glenburgie utgör en mycket 
viktig del.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Single malt från Speysid 

18625 700 ml 
  

Mjukt fruktig doft med trevlig 
honungssötma. Perfekt balanserad 
smak med toner av röda äpplen, 
päron, mjuk munkänsla och lång 
rund finish.

Glenburgie  
18 yo 
Den fjärde lanseringen i serien –  
en exklusiv single malt lagrad 
minst 18 år med mer komplexitet i 
de eleganta, fruktdrivna smakerna.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Single malt från Speysid

25618 700 ml 
  

Fyllig djup doft med fruktighet 
av mogna äpplen, svartvinbär och 
honungssötma. Mjuk smak med 
fyllig fruktighet och elegant lång 
finish.

Glentauchers 
15 yo 
Glentauchers 15 är den tredje 
whiskyn i serien av spännande 
single malt från Ballantine’s. 
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Single malt från Speysid

På begäran 700 ml 
  

Söt doft av citrusfrukt med toner 
av hasselnöt och en blommig 
nyans i bakgrunden. Mjuk, fruktig 
munkänsla med toner av hallon, 
svartvinbär och en rund maltsöt-
ma. Lång härlig finish.

Ballantine’s 
17 yo 
Master Blender Sandy Hislop 
väljer ut varje whiskyfat med  
största omsorg och noggrannhet.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Skotsk Blended Whisky

På begäran 700 ml 
  

Inbjudande, mild och söt doft 
med en lätt nyans av rök. Krämig 
smak med lätt antydan av rök i fin 
balans med honungssötma, vanilj 
och kryddighet.

Skotsk Whisky
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Aberlour Distillery ligger i hjärtat av Speyside, i 
nordöstra Highlands. Det ligger lite undanskymt 
vid floden Lour Burn, nära där den flyter sam-
man med River Spey och just därifrån kommer 
namnet. Aberlour betyder nämligen, rakt översatt 
från gaeliska, ”den babblande flodens mynning”. 

Aberlour 
12 yo 
Den perfekta introduktionen till Aber-
lour och populär bland Sveriges single 
malt-entusiaster! Aberlour 12yo är en 
mycket framgångsrik single malt som 
genom åren vunnit inte mindre än 5  
International Wine & Spirits Compe- 
tition guldmedaljer. “Double cask  
matured” på bourbon- och sherryfat.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Single malt från Speyside

22604 700 ml 
  

Mjuk och rund doft med fruktiga toner 
av röda äpplen. Sherryfatskaraktär 
och fruktig arom som balanseras av 
rik choklad, kola, kanel och inslag av 
kryddighet.

Aberlour 
A’Bunadh 
Tanken med A’bunadh är att återskapa 
den gamla skolans Aberlour genom 
lagring enbart på first fill-olorososher-
ryfat och buteljering på fatstyrka utan 
kylfiltrering vilket bidrar till den mycket 
fylliga och smakrika karaktären.  
En riktig sherrybomb.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 61,2% 
Typ Single malt från Speyside

På begäran 700 ml 
  

Mycket aromrik med djupa toner av 
olorososherry, apelsin och krydda. 
Djup och kraftfull med torkad frukt, 
mörk choklad, ingefära, apelsin och 
en lång, fyllig finish där den mörka 
chokladen rullar på tillsammans med 
toner av ek. 

Alkoholhalt varierar beroende på batch.

Aberlour 
16 yo 
Aberlours populära single malt whisky 
med lagring i 16 år och en så kallad 
“Double cask matured” på bourbon-  
och sherryfat.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Single malt från Speyside

17491 700 ml 
  

Rik blommighet med inslag av söta 
russintoner, plommon och en kryddig 
nötighet. Mjuk och fyllig med söta, 
blommiga och fruktiga inslag. Toner 
av plommon och mild ek med en lång, 
varm, fruktig och kryddig finish.

Aberlour  
Casg Annamh 
Casg Annamh betyder ”rare cask” och 
denna buteljering är husstilen trogen 
med sherryfatslagring i fokus och 
med ambitionen att vara den perfekta 
introduktionen till sherryfatslagrad 
whisky. 
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 48% 
Typ Single malt från Speyside

På begäran 700 ml 
  

Aromrik och söt doft med fruktiga 
toner av apelsin, körsbär, russin och 
en lätt ton av ingefära. Smak av fruk-
tiga toner med äppel- och kanelpaj 
och mogna persikor som balanseras 
med kryddiga inslag av lakrits och 
kryddnejlika. Lång och smakrik finish. 
Buteljeras utan kylfiltrering.

Skotsk Whisky
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Sherryfat  
och tradition

Denna unika Single Malt 
är en hyllning till den 
gamla tiders whisky- 
makare på Aberlour  
och lagras till 100%  
på olorososherryfat.  
Den buteljeras utan  
någon kylfiltrering  

eller justering av  
alkoholstyrkan och  

tillverkas i unika,  
numrerade batcher.  

A’bunadh betyder  
ursprung.

Skotsk Whisky
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Vindpinad whisky från Orkneyöarna
Från det lilla vindpinade destilleriet på Orkneyöarna med vacker utsikt 
över havet kommer Scapa Skiren, len och fruktig och Skapa Glansa – mild 
och något rökig whisky som lagrats i två steg för att uppnå sin alldeles 
speciella karaktär.

Två eleganta whiskies från Speyside med olika karaktär. Strathisla från norra  
Skottlands äldsta destilleri, grundat redan 1786. Och Longmorn som är en extremt 
komplex malt och vann guld i Malt VM 2014 och 2018 i kategorin Malty style.

Strathisla  
12yo  
Strathisla är norra Skottlands äldsta 
destilleri och dessutom Chivas Regals 
huvuddestilleri.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Single malt från Speyside

23111 700 ml Open for return
  

Doft med kraftfull frukt och nötig ton.  
Smaken är kraftfull med viss krämighet 
och inslag av nötaktiga toner. Lång och 
härligt maltig eftersmak med mycket  
nötter och en del behagliga sherry-
toner.

Scapa Glansa 
Den första buteljeringen från Scapa 
med märkbar rökighet i balans med 
frukt och sötma. Röken kommer från 
slutlagring i fat som förut lagrat rökig 
skotsk whisky. 
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Single malt från Orkneyöarna

18654 700 ml 
  

Söt och fruktig doft med toner av persi-
ka, ananas och vanilj blandad med mild 
rök. Smaker av persika, mogna päron, 
krämig toffee och vanilj i balans med 
mjuk rök som ligger kvar i finishen.

Scapa Skiren 
Scapa Skiren har en len ton av vanilj 
och honung med en diskret eftersmak 
av citrus. Den produceras i numrerade 
utgåvor och lagras uteslutande på  
amerikanska ”first fill”-fat. 
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 40% 
Typ Single malt från Orkneyöarna

16257 700 ml 
  

Blommig och fruktig doft med päron, 
citrus och tropiska inslag. Smak av 
mjuk honungsötma och fruktiga toner 
av päron och citrus.

Longmorn 
16 yo 
Longmorn 16 yo är en extremt komplex 
malt. Lagras på en kombination av 
bourbon- och sherryfat varav en stor 
andel är first fill-fat.
 
Ursprung Skottland  
Alkoholhalt 48% 
Typ Single malt från Speyside

22630 700 ml 
  

Doft av rik frukt med härliga toner av 
vanilj och crème brûlée. Smaker av 
mogen frukt och en lyxigt mjuk, krämig 
ton av mjölkchoklad. Lång och smakrik 
finish med frukt och kryddighet.  
Buteljeras utan kylfiltrering.

Skotsk Whisky
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Best of the 
Best från 
Kentucky!
Four Roses Single Barrel, framtagen av  

Master Distiller Jim Rutledge, är extra hög  

i råghalt och är lagrad i minst 7–10 år.  

Ett mästerverk från Kentucky.

Frieriet blev början på en 
succéartad bourbonsaga.
Grundaren av Four Roses Distillery, Paul Jones Jr 
gav Four Roses Bourbon namnet för att hylla den 
sydstatsflicka som tackade ja till hans frieri och 
visade detta med att bära en bröstbukett i form  
av fyra rosor.

Four Roses Bourbon
Originalet Four Roses Bourbon som Paul 
Jones Jr lade grunden till. Lagrad minst fem 
år på kolade amerikanska ekfat vilket ger 
kraftig eftersmak.
 
Ursprung USA  
Alkoholhalt 40% 
Typ Amerikansk Kentucky Straight Bourbon

22791 700 ml 
  

Blommig och fruktig doft med mild kryd-
dighet och honungs- samt vaniljtoner. Mjuk 
smak med frukt, lätta fattoner och vanilj.

Four Roses Small Batch
Består av fyra smakprofiler som Four Roses 
gör varje år, där batcharna destilleras och 
mognar var för sig. De fyra profilerna gifts 
sedan samman för att skapa en njutbar och 
”sippvänlig” bourbon. Avnjutes rent, med en 
skvätt vatten eller is.
 
Ursprung USA  
Alkoholhalt 45% 
Typ Amerikansk Kentucky Straight Bourbon

22973 700 ml 
  

Välbalanserat mjuk med mogna röda bär, torr 
kryddighet och vanilj. Lång och mjuk finish.

Four Roses  
Single Barrel
Four Roses Single Barrel är framtagen av tidigare 
Master Distiller Jim Rutledge. Receptet innehåller mer 
råg än vad som normalt används inom bourbon-
tillverkning, hela 35%. Därav den långa kryddiga 
smaken.
 
Ursprung USA  
Alkoholhalt 50% 
Typ Amerikansk Kentucky Straight Bourbon

22594 700 ml 
  

Fyllig, blommig doft med toner av choklad, kryddor, 
lönnsirap och vanilj. Fyllig smak med mogna plom-
mon och körsbär. Kryddig och lång finish.

Bourbon
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Jameson Irish Coffee
50 ml Jameson Irish Whiskey 
2 barskedar råsocker eller 10 ml råsrockerlag 
Hett färskbrygt kaffe 
Lättvispad grädde   

Gör så här: Häll Jameson Irish Whiskey, socker och kaffe 

i ett Irish Coffee-glas och rör om till sockret blandats. 

Skikta lättvispad grädde på toppen och garnera med 

nyriven muskot.

En riktig klassiker...
Det finns olika berättelser om när och hur Irish Coffee skapades för 

första gången. Vissa hävdar att drinken föddes i San Fransiscos hamn 

när irländska immigranter sökte efter en smak av hemlandet efter en 

lång arbetsdag. Andra menar att den serverades för första gången 

på en liten flygplats i västra Irland av en lokal bartender som ville 

erbjuda något värmande åt ankommande amerikanska turister en kall 

vinterkväll. Något som det dock inte råder delade meningar om är att 

Jameson Original, med dess mjuka karaktär och söta vaniljtoner, är 

den perfekta whiskeyn för Irish Coffee. Why? Taste, That’s Why!Nummer 1 
på listan över 
de trendigaste 
irländska  
whiskeymärkena.

Irländsk Whisky
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Flytande guld i glaset!
The Glenlivet 18 yo är en ytterst väl balanserad 
single malt. Faktiskt så väl att den kammat hem 
inte mindre än tre guldmedaljer i prestigefulla 
International Wine and Spirits Competition.

Den irländska whiskeyn 
har en lång tradition. Det 
är till och med troligt att 
irländarna började destille-
ra redan under 500-talet. 
Midleton Distillery, där 
även Jameson destilleras, 
är idag Irlands största de-
stilleri och världens främ-
sta producent av Single Pot 
Still Irish Whiskey.

SinglePot Still Irish Whiskey är den 

mest traditionella och unikt irländska 

whiskeyfamiljen där mältat och omäl-

tat korn kombineras och destilleras i 

traditionella kopparpannor, s.k. pot 

stills. Den främste representanten för 

stilen och det märke som drivit på dess 

ökade popularitet de senaste åren är 

Redbreast. Den tillverkas vid The Mid-

leton Distillery i Cork som är Irlands 

största destilleri och det  

var enbart här som Single Pot Still- 

traditionen hölls vid liv när stilen  

var på väg att försvinna helt.

Varje år väljs delar av de bästa destillaten på Midleton  
Distillery ut för att eventuellt få bli del av den unika Midleton 
Very Rare. Två män ligger bakom urvalsprocessen och har 
Irlands kanske känsligaste näsor – möt Barry och Kevin. 

Endast tre Master Distillers har haft äran att förvalta arvet av världens mest eftertrak-

tade irländska whiskey. Midleton Very Rare skapades 1984 av Master Distiller Emeritus 

Barry Crockett, och är det ultimata uttrycket för hans skapande och expertis. En gång 

om året väljer nuvarande Master Distiller Kevin O’Gorman ut den finaste och mest 

sällsynta whiskeyn för att ingå i denna buteljering. 

Dessa blandas sedan med stor omsorg för att skapa varje årgång av Midleton Very 

Rare. Endast en noga utvald samling ekfat bedöms upp- fylla de hårda kraven för 

kvalitet och excellens för att få använda sig av namnet, vilket i sanning gjort denna 

irländska whiskey till ett mästerverk.

Magi från 
den gröna, 
sköna ön!

Männen bakom 
det irländska 
mästerverket

Ny 
design!

The Glenlivet 
Archive 21 yo

Ursprung Irland  
Alkoholhalt 40% 

22576 700 ml 
  

En fruktig och fyllig doft med 
honungssötma, ton av sherry 
och ett något pepprigt inslag. 
Len smak med sötma och 
rostade toner från sherryfat. 
Kryddig och lång eftersmak 
med inslag av lakrits och sherry.

Powers 
Gold Label

Ursprung Irland  
Alkoholhalt 40% 

11717 700 ml 
  

Doft av kanel, kryddnejlika och 
vitpeppar i balans med mogna 
äpplen, päron och rostad ek 
som bidrar med mjuk vanilj.  
I smaken, fruktiga toner av äpp-
len och päron med kryddinslag 
av kanel och muskotnöt. Inslag 
av lätt malt, vanilj och rostad 
ek som övergår i en lång, lätt 
kryddig och oljig finish med 
runda honungstoner.

Midleton 
Very Rare 
Begränsad tillgång!

Ursprung Irland  
Alkoholhalt 40% 

På begäran 700 ml 
  

Underbart kryddig och 
honungs-doftande bouquet 
med blommiga toner. Komplex 
smak med tydliga toner av 
honung, rostad malt, torkad 
frukt och kryddor. Numrerad 
och signerad av Master Distiller 
Brian Nation.

Redbreast 15 yo 
Single Pot Still 
Whiskey

Ursprung Irland  
Alkoholhalt 46% 

22610 700 ml 
  

Fyllig och djup med en fan-
tastisk mix av bärig frukt och 
aromatiska oljor. Fyllig, rund 
och komplex smak med frukt, 
kryddig pepprighet, rostad ek 
och en lång sofistikerad finish.

Barry Crockett, Master Distiller Emeritus

Kevin O’Gorman, 

Master Distiller

Irländsk Whisky
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Världens 
mest sålda 
irländska 
whiskey 
På Jameson handlar allt om smak. Vår 

trippeldestillerade whiskey, lagrad på en 

kombination av sherry- och bourbonfat,  

ger dig en verkligt autentisk, mjuk, irländsk 

whiskeyupplevelse – perfekt att avnjutas 

rent, över is eller i din Irish Coffee.  

Why? Taste, That’s Why!

Här presenterar vi ett urval av drinkrecept som vi 
hoppas ger inspiration när det gäller att hitta nya sätt 
att servera Jameson till dina gäster. Dessa cocktails 
har antingen skapats speciellt för Jameson eller  
så är Jameson  helt enkelt den bästa whiskeyn  
att använda i dem.

Jameson Irish Whiskey
Trippeldestillerad whiskey med 4-7 års lagring på 
mestadels bourbonfat samt en del sherryfat.
 
Ursprung Irland  
Alkoholhalt 40% 

23112 700 ml 
På begäran 350 ml 
22754* 4,5 liter 
22755** 4,5 liter 
22832 12x50 ml 

* Utan hållare ** Med hållare 
  

En lätt blommig doft med inslag av söta toner från 
vanilj och frukt samt ett milt kryddigt inslag. Mjuk 
smak med kryddiga, nötiga toner som möter vanilj 
och sötare sherry. Len finish med lätt kryddighet.

Jameson Iced  
Irish Coffee
40 ml Jameson Irish Whiskey 
10 ml Kahlúa 
1 kyld dubbel espresso 
10 ml sockerlag   

Gör så här: Skaka och servera över is i ett  

högt glas.

The Bow St Lemonade
40 ml Jameson Irish Whiskey 
10 ml rabarberlikör 
30 ml citronjuice 
10 ml honungsvatten* 
Citronläsk   

Gör så här: Skaka allt utom läsken och 

servera över is i ett högt glas.

*Lika delar honung och vatten

Salt & Honey
60 m Jameson Irish Whiskey 
10-20 ml honungsvatten* 
En liten nypa flingsalt 
Apelsinzest till garnering   

Gör så här: Rör samtliga ingredienser med och 

servera över is i ett kort glas. Vrid apelsinzest  

över och släpp i som garnering..

*Lika delar honung och vatten

Jameson,  
Ginger & Lime
50 ml Jameson Irish Whiskey 
10 ml limejuice 
Ginger ale eller Ginger beer 
Limeklyfta till garnering   

Gör så här: Bygg samtliga ingredienser över 

is och kläm en limeklyfta över och släpp i som 

garnering.

Irländsk Whisky
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Då Jameson Black Barrel är trippeldestillerad och har lag-
rats i dubbelkolade ekfat får den läckra toner av vanilj och 
rostad ek kombinerat med den karaktäristiska Jameson- 
mjukheten. En lagring i många år på en kombination av 
bourbon- och  sherryfat gör den utsökt att smutta på rent 
eller att använda i välsmakande cocktails.

Jameson Black Barrel
Namnet kommer från de amerikanska bourbon-
fat som används och som rostas två gånger av 
våra tunnbindare vilket ger en intensivare smak 
och fatkaraktär i whiskeyn. Whiskeyn lagras 
mellan åtta och sexton år.
 
Ursprung Irland  
Alkoholhalt 40% 

22900 700 ml 
  

Doft med fylliga vaniljtoner och toffee. Mjuk och 
inbjudande. Nötiga, fruktiga och söta vaniljtoner 
med kryddiga inslag i smaken. Vaniljtonerna 
rullar på i finishen tillsammans med rostad ek.

Från ax  
till glas 
Jamesons framgångar sägs bero på denna 

typ av whiskeys mjuka karaktär som bl a 

kommer från trippeldestillering, en metod 

som använts på Irland i sekler. Pernod Ricard 

Sweden är stolta över att erbjuda en bred 

irländsk whiskeyportfölj med super  

premium och välsmakande irländsk whiskey 

som ni kan upptäcka här!

The Bow St Belter
50 ml Jameson Black Barrel 
10 ml Lillet Blanc 
10 ml lönnsirap 
30 ml Cold brew 
1 stänk orange bitter 
Apelsinzest till garnering   

Gör så här: Rör samtliga ingredienser med is 

och sila upp över is i ett kort glas. Vrid apelsin-

zest över drinken och släpp i som garnering.

Captain Levi
40 ml Jameson Black Barrel 
10 ml Pernod Absinthe 
30 ml limejuice 
20 ml sockerlag 
20 ml äppeljuice   

Gör så här: Skivat äpple och muskot till garnering 

Skaka samtliga ingredienser och sila upp över is i 

kort glas. Garnera med äppel och nyriven muskot.

The Tipperary 
40 ml Jameson Black Barrel 
20 ml söt röd vermouth 
10 ml Grön Chartreuse 
1 stänk orange bitter 
1 stänk Angostura bitter 
Apelsinzest till garnering   

Gör så här: Rör samtliga ingredienser med is 

och sila upp i ett cocktailglas. Vrid apelsinzest 

över drinken och släpp i som garnering.

Jameson Summer Sour
50 ml Jameson Black Barrel 
30 ml citronjuice 
20 ml hibiskussyrup 
2-3 droppar rosenvatten 
Äggvita 
Ätbar blomma till garnering   

Gör så här: Skaka samtliga ingredienser och sila 

upp över is ett kort glas. Garnera med en ätbar 

blomma.

Irländsk Whisky
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Två kristallklara Martell-karameller
Martell använder endast eau-de-vie från de fyra bästa AOC regionerna; 
Grand Champagne, Petite Champagne, Finns Bois och Borderies. Martell  
har alltid en övervägande del eau-de-vie från Borderies, den minsta och  
mest exklusiva regionen. Detta ger Martell Cognac dess unika karaktär.

Super
Premium

Super
Premium

L’Or de Jean Martell 

Exklusivt för Restaurang                                              

Denna unika och vackra valvbågsformade flaska skapades av 
den kände franska skulptören Serge Mansau. Denna exklusiva 
cognac är en kraftfullt byggd blandning av fruktiga toner från 
Borderies i kombination med krydda och struktur från Grande 
Champagne. L’Or de Jean Martell är en blandning av ett hundra-
tal lagrade vindestillat, allt från ett par år upp till ett hundratal. 
Det är den absolut bästa blandningen från de mest förnäma 
områdena i Grand Champagne. Dessa unika droppar presenteras 
i en dekanteringskaraff av finaste kristall. En mer fulländad 
cognac blir svårt att finna.

Ursprung Frankrike
Alkoholhalt 40%

På begäran 700 ml 
  

Doften är elegant, komplex doft med inslag av bergamott och 
pomerans. Smaken är mycket rik, där pomerans, valnötter, 
nejlika och kanel öppnar ett spektrum av smaker som endast 
uppkommer av de allra mest väl- lagrade vindestillat från de 
bästa områdena.

Martell XO Shape
Består av en stor del eau-de-vie från Grande Champagne vilket 
bidrar med struktur och kraft. Perfekt blandning med en rund och 
elegant stil från Borderies. Ett perfekt val för speciella tillfällen.

Ursprung Frankrike
Alkoholhalt 40%

24589 700 ml 
22886 3 liter 
  

I doften hittar vi först torkad frukt, bivax och ryskt läder. Efter en 
liten stund uppenbarar sig en komplexitet med stort spektra av 
söta frukter, torkade blommor och avslutningsvis toner av muskot 
och cederträ. Smaken är först rund och fruktig på tungan, sedan 
kommer finessen och styrkan från Grand Champagne eau-de-vie. 
En lång och silkesmjuk antydan som lämnar en känsla av elegans 
och balans i munnen.

Cognac
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Martells spektakulära 
hus designat av kärlek!
Slottet Chanteloup i Charente, Frankri-
ke har varit i familjen Martells ägo sedan 
1838 och köptes av Théodore Martell,  
sonsonen till grundaren Jean Martell.  
Slottet har gjorts om i anglo-normandisk 
stil som en hyllning till Elisabet Martell 
som härstammade från Normandie.

Super
Premium

Super
Premium

Super
Premium

Martell  
VS
Martell VS*** är en utmärkt introduktion till  
Martells husstil. Den lagras på ekfat från Tronçais 
vilket skiljer från de flesta konkurrenter som lagrar 
sin cognac på ekfat från Limousin. Dess blommiga 
och lätta noter kombineras med träiga, och kryd-
diga toner från ekfaten. Martell VS är en utmärkt 
cognac att blanda i longdrinks och klassiska cock-
tails, eller avnjutas som en klassisk avec. 
 
Ursprung Frankrike
Alkoholhalt 40%

På begäran 350 ml  
18768 700 ml 
22564 12x50 ml 
  

Mild och mjuk doft med inslag av plommon, 
aprikos och kanderad citron. Fruktigt balanserad 
smak, rund och söt.

Martell  
VSOP Red Barrel
Ett så kallat ”rött” fat är en referens till den  
rödaktiga färgen av ett väl lagrat trä, det menas 
med att det har nått sin perfekta mognad för både 
spriten och trät. Dessa tunnor är väldigt värdefulla 
och Martell håller de hemliga för omvärlden. 
Martell VSOP Red Barrel är endast lagrade på 
dessa exklusiva fat för att få fram Martells typiska 
kanderade fruktoner.
 
Ursprung Frankrike
Alkoholhalt 40%

20388 700 ml  
  

Rund och fräsch bouquet med genomgående 
fruktiga toner. Aromer av fräscha gula stenfrukter, 
körsbär och plommon omfamnas av subtila träiga 
inslag. Smaken avslöjar samma intensiva fruktiga 
toner av persika och aprikos vilka framhävs vackert 
av delikata toner av söta kryddor från de röda faten.

Martell 
Cordon Bleu
Martell Cordon Bleu - en av världens mest klassiska 
och älskade konnässör-cognacs, skapad redan 1912. 
Martell har alltid en övervägande del  
eau -de-vie från Borderies, den minsta och mest 
exklusiva regionen. Detta ger en extra framträdande 
smakprofil i Cordon Bleu, som lagrats i 17-25 år.
 
Ursprung Frankrike
Alkoholhalt 40%

22844 700 ml  
  

Rund, komplex doft med kryddiga och blommiga 
toner. Elegant och raffinerad. Mjuk och rund smak 
med rika frukt- och ekaromer, samt en delikat efter-
smak som resultat av lång lagring. Mogen Grande 
Champagne ger lång eftersmak, Petite Champagne 
ger finess och Fins Bois bidrar med struktur.

Ny 
design!

Ny 
design!

Cognac



150 Carlsberg Range 2022

Havanas själ!
Rom är världens vanligaste sprit-
dryck och görs oftast på melass  
som är en restprodukt vid rörsocker- 
framställning. Ett perfekt sätt att ta 
tillvara på rester, eller hur?

Havana Club 
Añejo 3 Años
Havana Club 3 Años är en exklu-
siv vit rom som lagrats på ekfat 
i tre år. Oslagbar i cocktails som 
Daiquiri och Mojito. Den passar 
även att njuta rent.
 
Ursprung Kuba
Alkoholhalt 40%

23071 700 ml
På begäran 350 ml  
  

Intensiv doft med toner av vanilj,  
karamelliserat päron, banan och 
aningen rökig ek. Behaglig smak 
med inslag av rök, vanilj och 
choklad.

Havana Anejo  
Especial  
En blandning av rom från olika 
årgångar. Havana Clubs Maestro 
Ronero väljer ut fat med olika 
lagringstid för att ta tillvara på   
den ljusa rommens fräschör i  
kombination med den mörka  
rommens rondör och fatkaraktär.
 
Ursprung Kuba
Alkoholhalt 37,5%

22831 700 ml  Closed local
  

En intensiv doft av sockerrör, 
mild ek, honung, vanilj och kanel. 
Havana Club Añejo Especial 
är en intensiv rom med tydlig 
eftersmak. Likväl behåller den en 
karakteristisk lätthet à la Havana 
Club rom.

Havana Club 
Añejo 7 Años
Havana Clubs perfektion à la 
Don Navarro, Maestro Ronero 
lämnar inget åt slumpen. Bara 
den bästa aguardienten används. 
Lagras på nordamerikanska 
viteksfat i stora träkatedraler 
under minst 7 års tid.
 
Ursprung Kuba
Alkoholhalt 40%

22830 700 ml
1007292 20x50 ml  
  

Utsökt doft av kakao, vanilj, 
ceder, lätt nyans av söt tobak 
och tropisk frukt. Mjuk entré 
leder smaken vidare till komplex 
välbalanserad mix av kakao, 
vanilj, socker och karamelliserad 
tropisk frukt.

Rom
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Super
Premium

Super
Premium

Super
Premium

Exklusivt och elegant från Havana Club
Varje rom har en egen lagringsprocess för att få fram alla smaker innan 
den blandas mycket varsamt. Det är de speciella förutsättningarna i det 
tropiska klimatet och den helt naturliga lagringen som gör att Havana 
Clubs finaste rom blir både komplex och elegant.

Havana Club 
Máximo Extra Añejo 

Exklusivt för Restaurang                                              

Gjord på de äldsta och finaste romfaten på Kuba. 
Flaskorna är handblåsta och numrerade av glas- 
designern Paul Miller. Avnjuts ren och helst av 
romkonnässörer.

Ursprung Kuba
Alkoholhalt 40%

På begäran 500 ml 
  

Intensiv doft med balanserade ektoner, lätt 
rökighet, subtila toner av päron, kokos och torkad 
frukt. Sammetslen och samtidigt robust smak 
med inslag av ek, mörk choklad och vanilj.

Havana Club 
Selección de Maestros
Havana Clubs Maestros Roneros väljer ut sin 
finaste rom och låter den lagras vidare i tunnor 
som ger extra kraftfull karaktär. Kubas tropiska 
klimat gör att både ekfat och dryck får intensivare 
utväxling än i svalare klimat. Buteljerad direkt från 
fat för önskvärd komplexitet. Inget under 10 år.
 
Ursprung Kuba
Alkoholhalt 45%

22593 700 ml  
  

Doft av lätt karamell, arrak med kryddighet och 
rostade pecannötter. Fyllig, komplex smak med 
toner av kakao, kaffe, lätt kryddighet, inlagd frukt, 
söt tobak och mild ek.

Havana Club 
Unión
I Havana Clubs ikoniska kollektion återfinns 
Havana Club Unión, ett samarbete mellan Havana 
Clubs Maestro Ronero och den ansedda cigarr-
mästaren Fernando Frenandez Milian (Cohiba). 
Ekfaten väljs ut specifikt för att ge en karaktär 
som ska matcha Cohibas cigarrer.
 
Ursprung Kuba
Alkoholhalt 40%

15106 700 ml  
  

Rik och aromatisk doft med toner av citrus, kokos, 
torkad frukt och kaffe. Smaken har mjuka ekfats-
toner med subtila inslag av söt vanilj, choklad och 
torkad frukt. Fyllig, aromatisk eftersmak.

Cognac
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Minttu Peppermint var den 
första kristallklara peppar- 
mints likören på världs-
marknaden. Det är en 
speciell typ av socker som 
ger Minttu Pepper-mint 
den vackra, kristallklara 
färgen.

Likören passar mycket bra att dricka 

ren som en iskall shot. Minttus populä-

ra produktserie Twist erbjuder härliga 

smaker som t ex karamell, polka och 

varför inte den fräscha bubbelgum.

Som ett 
uppfriskan-
de andetag 
från fjällen.

Minttu 
Peppermint
Minttu är smaksatt med äkta 
pepparmynta som ger den smak 
som känns som ett friskt och 
fräscht andetag från fjällen.  
Den naturligt starka pepparmint- 
smaken lämnar ingen oberörd.
 
Ursprung Finland
Alkoholhalt 35%

14718 500 ml
19273 24x40 ml  
  

Stor, frisk doft och kraftfull smak 
av stark pepparmint.

Minttu 
Pear
Här är päron adderat till den  
redan framträdande mintsma-
ken. Minttu Polar Pear passar  
bra som en iskall shot.
 
Ursprung Finland
Alkoholhalt 35%

15915 500 ml  
  

Generös doft med inslag av 
både päron och pepparmint. 
Fyllig och varm smak med 
tydlig karaktär av päron och 
pepparmint.

Minttu Twist  
Polka
Nya formen på rött och vitt! 
Nu kan du njuta av den klassiska 
smaken utan att få träningsvärk 
i käkarna.
 
Ursprung Finland
Alkoholhalt 16%

20403 500 ml  
  

Ren, söt och tydlig doft av polka- 
gris med elegant ton av mint. 
Klar smak av polkagris och mint 
med balanserad sötma och 
avslut.

Minttu Twist  
Karamel
Precis som i de övriga famil-
jemedlemmarna hittar man i 
Minttu Twist Karamel en skön 
twist i den lekfulla godisaktiga 
smaken.
 
Ursprung Finland
Alkoholhalt 16%

23229 500 ml  
  

Ren, söt och tydlig doft av kara-
mell med elegant ton av mint.  
Klar smak av krämig toffee och 
fräsch mint med balanserad 
sötma och avslut.

Minttu 
Black
Minttu Black har en fyllig smak  
med tydlig karaktär av lakrits 
och pepparmint. Den kristall-
klara färgen möjliggörs av en 
speciell typ av förädlat socker.
 
Ursprung Finland
Alkoholhalt 35%

22724 500 ml  
  

Frisk doft med tydlig karaktär 
av saltlakrits och mint. Söt smak 
med stark karaktär.

Minttu 
Choco
Här har choklad adderats till den  
redan framträdande mintsma-
ken. Avnjuts som iskall shot eller 
som en avec till kaffet.
 
Ursprung Finland
Alkoholhalt 35%

11748 500 ml  
  

Doft med tydligt inslag av chok-
lad och pepparmint. Fyllig och 
söt smak med stark karaktär av 
choklad och pepparmint.

Minttu Twist  
Bubblegum
En äkta bubbelgumsupplevelse 
på flaska men helt omöjligt att 
blåsa bubblor med. Keep cool 
and enjoy!
 
Ursprung Finland
Alkoholhalt 16%

20401 500 ml  
  

Ren, söt och tydlig doft av 
bubbelgum med elegant ton av 
mint. Klar smak av bubbelgum 
och mint med balanserad sötma 
och avslut. Smaken av äkta 
bubbelgum!

Minttu Cool Mint Choco
Denna lyxiga färdigmixade dryck bjuder på en fräsch 
smak hämtad från välkända after-ski klassikern Minttu 
mixat med varm choklad, som sedan kylts ner. Drycken 
har en lägre alkoholhalt på 4%. Bara skaka och njut!
 
Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 4%

25218 250 ml  
  

Doft med tydligt inslag av choklad och pepparmint. 
Fyllig och söt smak med stark karaktär av choklad  
och pepparmint.

Minttu + choklad =
perfekt matchning! 
Minttu Cool Mint Choco är en len och väl avvägd färdigblandad choklad- 

dryck gjord på bl a UTZ- certifierad kakao och smaker från äkta peppar- 

mint. Det är den enda i sitt slag och passar utmärkt till både afterski 

eller som ett uppfriskande inslag i andra festliga sammanhang.

Likör
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Kahlúa
Kahlúa toppar listan över världens mest 
omtyckta kaffelikörer. Den framställs 
av Arabica-kaffebönor som rostas och 
blandas med sockerrörssprit för att få 
fram den unika karaktären.
 
Ursprung Mexico
Alkoholhalt 16%

27283 700 ml
22843 500 ml 
  

Doft av nyrostade kaffebönor, vanilj. 
Exotisk smak med kombination av lätt 
vaniljsötma, kryddor och kaffe.

Malibu
Malibu är en rombaserad likör med smak 
av kokos. Barbados i Västindien har varit 
ensam leverantör av karibisk rom till 
Malibureceptet sedan det blev ett känt 
internationellt varumärke. Denna deli-
kata likör passar utmärkt som drinkbas i 
exotiska drinkar.
 
Ursprung Karibien
Alkoholhalt 21%

22843 500 ml 
  

Doft av kokos och vanilj. Mild och len 
smak med tydlig kokoskaraktär.

Ny 
design!

Mmm Malibu... 
Malibu härstammar från en kokoslikör med namnet coco 
rico.  Rom från Barbados är lättare och mer delikat än 
annan rom, och kännetecknas av en mjuk och len smak av 
sockerrör och smöraktighet. Karibisk ljus rom destilleras 
enligt traditionell västindisk tradition, för att sedan blan-
das med kokosnötter och socker. 

Får vi fresta med två klassiska sommardrinkar?

Malibu 
Piña Colada
50 ml Malibu 
75 ml ananasjuice 
25 ml kokosgrädde   

Gör så här: Häll allt i en shaker 

tillsammans med is. Skaka, häll 

och njut!

Malibu  
Spritz
30 ml Malibu 
30 ml sodavatten 
Mousserande vin   

Gör så här: Häll allt i ett glas 

med is. Dekorera gärna med lime 

och mynta. Klar att avnjutas!

Mogen mandarin  
och gräddig lyx i två 
uppskattade likörer 
från De Kuyper!
Från de holländska smakmästarna  

på De Kuyper vill vi lyfta fram dessa klassiker: 

Mandarine Napoléon och Country Lane. Två 

eleganta likörer som skapar massor av möjlig-

heter i baren.

Mandarine 
Napoléon
Enbart solmogna mandariner  
av bästa kvalitet används till  
denna likör. Dessa macereras 
i sprit och blandas sedan med 
cognac.
 
Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 38%

19534 500 ml 
  

Intensiv doft med mandarin- 
karaktär. Ren koncentrerad 
smak av mandariner.

Country Lane
En krämig likör traditions-
enligt gjord av färsk grädde 
och whisky. Serveras väl 
kyld. Öppnad flaska förvaras 
i kylskåp. 
 
Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 17%

19531 500 ml 
  

Söt, tydlig doft av gräddkole- 
karaktär. Gräddig, mycket söt 
smak med inslag av gräddko-
la och vanilj.

Likör
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Äkta smaker från  
världens största på 
cocktaillikörer. 
Alla De Kuypers likörer är gjorda med äkta  

smaksättningar av frukter, bär och kryddor.  

Det är det som ger en naturlig smak och gör  

dem till helt överlägsna drinkingredienser. 

De Kuyper är den givna marknadsledaren  

och är väl etablerade som världens största produ-

cent av cocktaillikörer, mycket tack  

vare sin ständiga produktutveckling. 

De Kuyper 
Parfait Amour
En ljusviolett blandning av färska  
citroner och curaçaoapelsiner 
med tydliga toner av Madagas-
karvanilj. De söta fruktiga toner-
na i kombination med choklad 
och vanilj påminner om smaken 
av marmeladkonfekt.

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 30%

På begäran 500 ml  
  

Fruktiga och blommiga toner 
med vanilj, mandel och citrus.

De Kuyper 
Apricot Brandy
Enbart mogna aprikoser av bäs-
ta kvalitet används till Apricot 
Brandy. Dessa macereras i ren 
alkohol. Naturliga örtessenser, 
brandy och socker tillsätts sedan 
för att förhöja smakerna. 

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 20%

24153 500 ml  
  

Söt och syrlig med aprikoskarak-
tär och toner av mandel.

De Kuyper 
Blue Curaçao
Denna iögonfallande blåa likör  
görs av det torkade skalet av bittra 
apelsiner. Dessa macereras i ren 
alkohol. Naturliga örtessenser, 
brandy och socker tillsätts sedan för 
att förhöja smakerna.

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 20%

20293 500 ml  
  

Bitter apelsinsmak med 
välbalanserad sötma.

De Kuyper 
Triple Sec
Relativt torr citruslikör håller 40  
volymprocent och det är den styrkan 
som behövs för att ikoniska drinkar, 
som till exempel Margarita (Triple 
sec, Olmeca tequila och limejuice), 
skall få den riktigt klassiska smaken. 

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 40%

20125 500 ml  
  

Fruktig och frisk med intensiv karak-
tär av pomerans, citron och apelsin.

De Kuyper 
Butterscotch
Riktigt smör, brunt socker och sirap 
behövs för att göra bra, gammaldags 
butterscotch. 

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 15%

20115 500 ml  
  

Likören har ljus klargul färg och 
intensiv doft och smak av härlig 
smörkola.

De Kuyper 
Blueberry
Blueberry har en intensiv, ren 
och naturlig blåbärskaraktär 
med lagom sötma. 

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 15%

20112 500 ml  
  

Färgen är helt vattenklar och den 
doftar som nyplockade färska 
blåbär.

De Kuyper 
Crème de Cacao  
White
Genom att använda ett kristallklart, 
dubbeldestillerat kakaoextrakt 
skapas denna söta, genomskinliga 
likör. 

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 24%

20117 500 ml  
  

Den har en tydlig karaktäristisk doft 
av kakao.

De Kuyper 
Amaretto
Denna klassiska likör har, med sin 
intensiva smak av mandel, måttliga 
alkoholhalt och långa, lena efter-
smak, länge varit väldigt populär 
bland cocktailälskare. 

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 30%

19620 500 ml  
  

Doft av tydlig mandelkaraktär med 
söt och mild smak av len mandel.

De Kuyper 
Passionfruit
Enbart saftiga, solmogna passions- 
frukter av högsta kvalitet används 
till denna likör. Dessa macereras i 
ren alkohol. 

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 15%

22444 500 ml  
  

Söt och syrlig smak av fräscha 
passionsfrukter.

De Kuyper 
Crème de Cassis
Enbart mogna svarta vinbär av  
bästa kvalitet från gårdar runt 
om i Europa används till Crème 
de Cassis. Dessa macereras i 
ren alkohol. 

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 15%

20118 500 ml  
  

Fruktig och söt med tydlig 
karaktär av svarta vinbär.

De Kuyper 
Crème de Menthe  
Green
Denna klargröna likör framställs  
genom att oljan extraheras ur  
färska blad från mynta för att  
sedan destilleras och blandas med 
fin, ren sprit, socker och färgämnen.

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 24%

20119 500 ml  
  

Frisk med tydlig karaktär av mint.

Likör
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De Kuyper 
Banana
Enbart mogna bananer av bästa  
kvalitet används till denna likör.  
Dessa macereras i ren alkohol.  

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 15%

20289 500 ml  
  

Söt och syrlig med banan- 
karaktär.

De Kuyper 
Mango
Enbart saftiga, solmogna mang-
os av högsta kvalitet används till 
denna likör. Dessa macereras i 
ren alkohol. Naturliga örtessen-
ser, brandy och socker tillsätts 
sedan för att förhöja smakerna.   

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 15%

20121 500 ml  
  

Söt och intensiv smak av fräscha 
mangofrukter.

De Kuyper 
Melon
Enbart mogna meloner av bästa  
kvalitet används till denna likör.  
Dessa macereras i ren alkohol.  
Naturliga örtessenser, brandy  
och socker tillsätts sedan för att  
förhöja smakerna.    

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 15%

20292 500 ml  
  

Välbalanserad söt smak av melon.

De Kuyper 
Raspberry
Enbart mogna, saftiga hallon av  
bästa kvalitet används till denna  
djupt röda likör. Dessa macereras  
i ren alkohol. Naturliga örtessen-
ser, brandy och socker tillsätts 
sedan för att förhöja smakerna.  

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 15%

20288 500 ml  
  

Söt, fruktig och mycket frisk  
smak av hallon.

De Kuyper 
Watermelon
Enbart mogna vattenmeloner av 
bästa kvalitet används till denna  
ljusröda, saftiga likör. Dessa 
macereras i ren alkohol. Naturliga 
örtessenser, brandy och socker 
tillsätts sedan för att förhöja 
smakerna.  

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 20%

På begäran 500 ml  
  

Söt och fräsch smak av vatten-
melon.

Pucker 
Sour Apple
Frisk och syrlig smak av saftiga 
gröna äpplen. Den påtagliga 
syran och lena sötman gör den 
lika perfekt som shot och som 
smakgivare i en mängd olika 
drinkar. 

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 15%

19533 500 ml  
  

Stor och frisk doft med intensiv 
äpplekaraktär.

Pucker 
Raspberry
En söt smak av mogna hallon 
som möts upp av en påtaglig, 
men frisk och fruktig syra. Passar 
lika perfekt som shot och som 
smakgivare i en mängd olika 
drinkar. 

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 15%

19530 500 ml  
  

Stor och frisk doft med intensiv 
hallonkaraktär.

Peachtree
Enbart solmogna persikor av 
bästa kvalitet används för att 
framställa denna kristallklara 
likör med elegant söt smak av 
persika. Idag är den världens bäst 
säljande persikolikör och finns i 
över 100 länder.

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 20%

19535 500 ml  
  

Fruktig doft med tydlig karaktär 
av persika och inslag av citrus.

De Kuyper 
Wild Strawberry
Enbart saftiga och söta smultron  
av bästa kvalitet används till 
denna likör. Dessa macereras i 
ren alkohol. Naturliga örtessen-
ser, brandy och socker tillsätts 
sedan för att förhöja smakerna.   

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 15%

20290 500 ml  
  

Söt, fruktig och mycket frisk 
smak av smultron.

De Kuyper 
Elderflower
Enbart nyplockade fläderblom-
mor används till denna likör. 
Dessa macereras i ren alkohol. 
Naturliga örtessenser, brandy och 
socker tillsätts sedan för att förhöja 
smakerna.    

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 15%

20283 500 ml  
  

Nyplockad fläderblom tillsammans 
med en honungssöt blommighet.

De Kuyper 
Grapefruit
Enbart solmogna grapefrukter av 
bästa kvalitet används till denna 
ljust orange likör. Dessa macere-
ras i ren alkohol.   

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 15%

20120 500 ml  
  

Söt och frisk smak  av grapefrukt, 
citron och angenämt bitter inslag.

De Kuyper 
Sour Rhubarb
Enbart de finaste rabarberstjäl-
karna används till denna likör. 
Dessa macereras i ren alkohol. 
Naturliga örtessenser, brandy och 
socker tillsätts sedan för att förhöja 
smakerna.    

Ursprung Nederländerna
Alkoholhalt 15%

20124 500 ml  
  

Söt, frisk tydlig rabarberkaraktär.

Likör
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Cederlunds 
Caloric Punch
Caloric Punch lanserades redan på 
1800-talet av den anrika vinhandels-
firman Cederlunds och är idag ett 
av våra mest kända punschmärken. 
Denna punsch innehåller endast arrak 
(ingen rom), och själva arraken är 
lagrad på fat.

Ursprung Sverige 
Alkoholhalt 26%

På begäran 500 ml PET 
På begäran 350 ml

Stor, generös doft och fyllig smak 
med en aning torr arrakskaraktär.

Carlshamns 
Flaggpunsch Original
Svenskarna uppfann punschen,  
och det är till övervägande del vi 
som dricker den. Från 1700-talet 
fram till mitten av 1900-talet dracks 
det stor mängd punsch i Sverige, 
mer än 15 ggr så mycket per person 
som idag.

Ursprung Sverige 
Alkoholhalt 26%

22673 500 ml 
På begäran 200 ml

Doft med tydlig karaktär av arrak 
och apelsinskal. Fyllig, rik smak 
med frisk arraks     karaktär med 
balanserad sötma.

Åhus Akvavit
I den svenska byn Åhus har kryddor och örter  
destillerats tillsammans med ren sädessprit i 
mer än hundra år. Idag tillverkar vi vår unika 
akvavit på vårt destilleri som grundades år 
1906. I Åhus Akvavit ingår, förutom fänkål och 
kummin som traditionellt ingår i akvavit, även 
rosmarin, citron och pomerans. 

Ursprung Sverige 
Alkoholhalt 38%

19702 700 ml 
20737 90x50 ml 
På begäran 5x50 ml 
25839 10x50 ml

Kummin och fänkål på traditionellt vis, kombi- 
nerat med rosmarin, citron- och pomeransskal.

Åhus Akvavit 
Botanisk Special
Varje ört i Akvavit Botanisk Special macereras 
och destilleras individuellt. De blandas med 
destillat som lagrats på Bourbonfat och 
handgjorda svenska ekfat i sju år. Resultatet 
är en aromatisk akvavit med varma, gröna 
och komplexa toner. Exklusiv och begränsad 
utgåva.

Ursprung Sverige 
Alkoholhalt 38%

På begäran 700 ml

Aromatisk, fräsch doft med välbalanserat inslag 
av kummin och fänkål. Frisk och lätt örtig ton 
av daggkåpa följt av komplex fruktighet och an-
genäm fatkaraktär. Smak av kummin och fänkål 
med citron, pomerans, kvanne och daggkåpa.

Lapponia 
Lakka
Lapponia Lakka är gjord på finska 
hjortron som har fått macerera i 
sprit i mellan två och sex månader, 
varefter likören har sötats och 
buteljerats på den karaktäristiska, 
finskdesignade flaskan.

Ursprung Finland  
Alkoholhalt 21%

22664 500 ml

Stor, elegant och frisk doft med tydlig 
hjortronkaraktär. Fyllig, intensiv, 
smak som är måttligt söt med lång 
eftersmak av hjortron.

Åhus Negroni No.2
40 ml Åhus Akvavit  
20 ml Lille Rouge 
10 ml Suze

Gör så här: Rör samtliga ingredienser i ett 

rörglas med is tills väl kylt. Sila upp i ett kort 

glas med is och garnera med apelsinzest 

eller apelsinskiva.

En modern akvavit med det lilla extra
Akvavit är en växande trend och nytt intresse har väckts för akvavit  
hos bartenders världen över. Dryckens unika profil öppnar upp för nya 
cocktails och spännande smakupplevelser.

Super
Premium

Akvavit  |  Punsch  |  Likör
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Äntligen 
ekologisk! 
I över hundra år har cideräpplena i 

Normandie plockats för att bli Cidraie 

äppelcider – en elegant, torr cider med 

fyllig smak och tydliga inslag av mogna 

äpplen. Nu äntligen har den franska 

cidern blivit ekologisk. Det passar 

perfekt och lyfter det franska arvet och 

passionen till ciderhantverket.

I oktober månad varje år plockas de 

mogna cideräpplena från sina träd på 

Normandies milsvida äppelodlingar 

för att bryggas till Cidraie - en smakrik 

äppelcider med hjärtat i den franska ci-

dertraditionen. Den halvtorra karaktären  

med tydlig smak av mogna äpplen 

kvarstår. 

Nyhet!

Mindre i storlek – med samma stora smak

Eau-De-Vie
Eau-de-Vie, som är ett franskt vin- 
destillat, har sedan lanseringen 1922 
varit mycket populärt och används 
både som avec, drinkingrediens och 
i köket.

Ursprung Frankrike 
Alkoholhalt 38%

11745 700 ml 
På begäran 350 ml

Eau-de-Vie har en välbalans erad doft 
som efterföljs av en ung, druvig och 
något söt karaktär i den långa mjuka 
smaken. Kraftigt, balanserat vin med 
generös fruktighet, med smak av mör-
ka körsbär, plommon och kryddor.

Ramazzotti 
Sambuca
Sambuca Ramazzoti är en likör som 
är baserad på stjärnanis och prodcu-
eras i Italien. Den tillverkas genom 
att noga utvalda kryddor destilleras 
nogrannt och sedan blandas med sprit 
och socker. Sambuca Ramazzotti kan 
drickas som den är eller i cocktail.

Ursprung Italien 
Alkoholhalt 38%

22858 700 ml

Doft av lakrits och citron. Torr och 
med en unik smak från stjärnanis.

Ramazzotti 
Amaro
En bitter som är resultatet av 170 års 
erfarenhet av örter. Sedan 1815 enligt 
samma gamla familjerecept baserat 
på en blandning av alkohol, socker, 
kryddor, örter och rötter. Passar både 
som aperitif och digestif eller som 
drink med exempelvis med is och en 
citronskiva.

Ursprung Italien 
Alkoholhalt 30%

22761 700 ml

Välbalanserad kryddig doft med 
inslag av apelsin och honung. Relativt 
mjuk bitter smak med inslag av apel-
sin och vanilj.

Cidraie Original Organic
En ljus cider av 100% rena naturpro-
dukter. Till Cidraie används äpplen 
av sorter som mognar från oktober 
och framåt. Efter mustning sker 
jäsningen uteslutande av vildjäst. 
Cidraie är en lätt, uppfriskande och 
fruktig cider.

Ursprung Normandie, Frankrike 
Alkoholhalt 4%

26679 330 ml

Fruktig doft med inslag av äpple-
mos. Halvtorr, medelfyllig, fruktig, 
balanserad smak med viss längd och 
inslag av moget äpple.

Cidraie Organic Pear
En halvtorr och medelfyllig ljus 
cider från Normandie i Frankrike, 
som består till 100% av ekologiska 
produkter. Cidern tillverkas endast 
av päronmust och vildjäst, utan 
tillsatt socker. Till Cidraie Organic 
Pear används en sen päronsort som 
mognar från oktober och framåt.

Ursprung Normandie, Frankrike 
Alkoholhalt 4,5%

På begäran 330 ml

Frisk, halvtorr smak av naturliga 
päron som balanseras av lätta och 
friska citrustoner.

Martell VS Single Destillery
22564 12x50 ml

Jameson Irish Whiskey
22832 12x50 ml

The Glenlivet 12 yo 
22789 12x50 ml

Havana Club Añejo 7 Años
På begäran 12x50 ml

Beefeater Gin
22793 12x50 ml

Monkey 47 Gin 
På begäran 12x50 ml

Absolut Vodka
22677 12x50 ml

Åhus Akvavit
På begäran 5x50 ml 
25839 10x50 ml 
20737 90x50 ml

Minttu Peppermint 
19273 24x40 ml

Smått & Gott
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Carlsberg 
Tumbler
Förpackningsslag: Art. nr:

6x25cl 110111

6x40 cl 110133

Falcon 
Skantze Pokal
Förpackningsslag: Art. nr:

6x30cl 111401

6x40 cl 111402

6x50 cl 111400

Erdinger Alkoholfri
Profi l
Förpackningsslag: Art. nr:

6x30cl                     Beställs via NSC

6x50cl                     Beställs via NSC

1664 Blanc 
Tumbler
Förpackningsslag: Art. nr:

6x25cl 102576

6x25cl 102714

1664 
Tulip
Förpackningsslag: Art. nr:

6x40cl 101622

Carlsberg 
Stemmed
Förpackningsslag: Art. nr:

6x25 cl 110123

6x40 cl 110106

6x50 cl 110109

6x75 cl 110112

Eriksberg 
Pokal
Förpackningsslag: Art. nr:

6x30 cl 111398

6x40 cl 111399

Brooklyn
Pokal
Förpackningsslag: Art. nr:

6x40 cl 101865

Brooklyn
Tumbler
Förpackningsslag: Art. nr:

6x40 cl 112776

Carnegie
Kupa
Förpackningsslag: Art. nr:

6x30 cl 111395

6x40 cl 111396

Carnegie 
Conil
Förpackningsslag: Art. nr:

6x40 cl 111418

Erdinger 
Profi l
Förpackningsslag: Art. nr:

6x30cl                     Beställs via NSC

6x50cl                     Beställs via NSC

Falcon 
Conil
Förpackningsslag: Art. nr:

6x40 cl 109493

Falcon 
Pitcher
Förpackningsslag: Art. nr:

6x150 cl 101304

Glas
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Staropramen 
Pokal
Förpackningsslag: Art. nr:

6x40cl 109344

Pripps Blå
Kupa
Förpackningsslag: Art. nr:

6x30cl 111394

6x40 cl 108346

Staropramen 
Bespoke
Förpackningsslag: Art. nr:

6x50cl                     Beställs via NSC

Pripps Blå
Conil
Förpackningsslag: Art. nr:

12x40cl 111419

12x50 cl 111408

Guinness
Pint
Förpackningsslag: Art. nr:

12x56cl 110699

Oprofi lerat 
Conil
Förpackningsslag: Art. nr:

12x28 cl 111406

12x50 cl 111409

12x60 cl 111915

Grimbergen
Kupa
Förpackningsslag: Art. nr:

6x33 cl 101849

Poretti
Kupa
Förpackningsslag: Art. nr:

6x30 cl 101849

6x40 cl 109497

Holsten 
Sejdel
Förpackningsslag: Art. nr:

6x50cl                     Beställs via NSC

Oprofi lerat
Hårdplastglas
Förpackningsslag: Art. nr:

6x40 cl 101612

Craft Master Bowl
(märkning 15 cl)

Förpackningsslag: Art. nr:

6x33 cl 105055

Guinness
Profi l
Förpackningsslag: Art. nr:

24x56cl                   Beställs via NSC

Guinness 
Goblet
Förpackningsslag: Art. nr:

6x33cl                     Beställs via NSC

Guinness 
Blonde IPA
Förpackningsslag: Art. nr:

24x50cl                   Beställs via NSC

Glas
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Pepsi Max
Bägare
Förpackningsslag: Art. nr:

6x30 cl 112668

6x40 cl 112204

6x50 cl 112205

Pepsi Max
Swirl
Förpackningsslag: Art. nr:

6x37 cl                     Beställs via NSC

6x47 cl                     Beställs via NSC

6x57 cl                     Beställs via NSC

Ramlösa
Profi l
Förpackningsslag: Art. nr:

6x27 cl 101609

Somersby
Profi l
Förpackningsslag: Art. nr:

12x40cl 110487

Somersby 
Stem
Förpackningsslag: Art. nr:

16x28cl 111393

Se online

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Noteringar

Glas

Din representant på Carlsberg Sverige 
är alltid nära till hands!

Vi � nns endast ett samtal bort!
Runt om i landet står Carlsbergs kunniga säljare redo att diskutera nya 
produkter, idéer för merförsäljning och lösningar som ger ett mervärde 
till din verksamhet.

Med över 30 engagerade säljare inom 5 säljregioner, plus ett skickligt 
supportteam hos vårt Nationella Säljcenter, är det aldrig långt till Carlsberg 
Sverige. Du kan enkelt nå din Carlsbergsäljare via telefon eller mejl 
(namn.efternamn@carlsberg.se).

Region Norr Mobil Ort

Lars Lutt Carlsson 070-665 00 95  Regional Sales Manager

Jan Henriksson 070-643 90 70 
Dalarna Norr, Gävleborg, 
Hedemora, Ludvika

Andreas Felicetti  070-344 85 49  Örebro, Eskilstuna, Mälardalen Syd

Erik Söderberg  070-654 12 31 
Västernorrland, Jämtland-Härjedalen, 
Sälen och Norra Hälsingland. 

Vakant 073-387 04 13  Norrbotten, Västerbotten

Region Syd Mobil Ort

Martin Ragnvid  072-289 32 35  Regional Sales Manager

Mattias Koller  070-645 07 63
Malmö, Helsingborg, Landskrona, 
Ängelholm

Maths Sjövall  073-944 75 52 Malmö, Lund, Eslöv, Kristianstad

Ola Hallberg  073-944 75 56
Malmö, Trelleborg, Ystad, 
Simrishamn

Björn Ortiz  073-944 75 54
Växjö, Jönköping, Kalmar, 
Karlskrona

Kim Andersson  070-344 99 95
Falkenberg, Varberg, Halmstad, 
Båstad

Mobil

Mikael Claesson  070-858 44 24
Field & KAM Sales Director 
On Trade East

Kalle Harrysson 070-688 75 26
Field & KAM Sales Director 
On Trade West/North/South

Region Väst Mobil Ort

Thomas Garnold 070-864 33 22  Regional Sales Manager

Carl-Henrik Hansson  076-145 70 89  Göteborg, Södra Bohuslän, Kungälv

Malin Ljungqvist  070-886 92 59  N Bohuslän, Trestad

Sven-Olof Ekblad  070-631 10 34  Göteborg, Borås

Bernt Axelsson  070-589 31 20  Värmland, Dalsland

Carl-Axel Guldbrand 070-873 93 04  Göteborg, Marstrand

Linda Gesang  070-797 77 87  Göteborgs skärgård, Hisingen

Karl-Henrik Lindeblad  073-944 75 62 Göteborg, Mölndal, Kungsbacka 

Arvid Eng 076-145 70 89 Göteborg, Alingsås, Lidköping, Skövde

Region Stockholm Syd Mobil Ort

Martin Hansson 070-812 21 65 Regional Sales Manager

Marlene Samuelsson  070-836 23 42 
Västra Södermalm, Liljeholmen, 
Årsta och Hägersten

Victor Eriksson  073-708 53 03 
Östra Södermalm, Hammarby 
Sjöstad, Nacka och Värmdö

Vakant 072-397 20 50
Stockholms Söderort, Haninge, Tyresö 
Nynäshamn och Gotland

Victor Martin  070-836 25 53 
Stockholms Söderort, Älvsjö, Botkyrka, 
Södertälje och Nyköping

Sebastian Asp 072-168 35 37 Östergötland

Region Norr

Region Stockholm Norr
Region Väst

Region Syd

Region Stockholm Syd

Region Stockholm Norr Mobil Ort

Mathias Eriander 073-658 38 43 Regional Sales Manager

Carl-Johan Eneqvist  070-836 25 73  City, Norrmalm

Mathias Haskel 072-397 16 83
Kungsholmen, Bromma, Ekerö, 
Västerort

Rasmus Strandh  070-836 25 75 Vasastan, Sundbyberg

Thommy Gyllenbielke 072-168 35 65 Östermalm, Lidingö

André Seger 073-391 72 35  Uppsala

Pernilla Öberg 072-168 39 89
Solna, Sollentuna, Täby, Åkersberga, 
Norrtälje, N. Skärgården

Camilla Andreasson 072-168 35 67  Västerås, Enköping, Järfälla, Märsta

Ring eller chatta gärna med vår kundtjänst:
www.carlsbergonline.se (chatten � nner du längst ner till höger på sidan)

Innesälj på 020-55 25 25  val 5,  
Fakturafrågor på 020-55 25 25  val 4
Kundtjänst på 020-55 25 25  val 2
Webshop på 020-55 25 25  val 1
Teknik och service på 020-55 25 25  val 3

Vi ser fram emot att prata med dig! 

Smakar öl &  
grapefrukt

Törstsläckarnas törstsläckare!
Pripps Radler 0,0% är en uppfriskande blandning av alkoholfri ljus lageröl och frisk  

grapefrukt. En dryck vi förknippar med avkoppling, gemenskap och de blå stunderna.  
Höga betyg i smaktest och stort köpintresse från svenska konsumenter.  

Perfekt för soliga uteserveringar! 




