Mousserande viner
& champagne
Crudo prosecco

Glas: 70:- Flaska: 310:Veneto, Italien
Torr, frisk och fruktig, aromatiskt blommig och
citrusfrisk frukt med en ren mineralisk eftersmak.
Passar som aperitif och till skaldjur, fisk & sallader.
Druva: Glera

Campo viejo cava brut rose
Glas: 70:- Flaska: 310:-

Penedes, Spanien
Mycket fruktig doft med inslag
av jordgubbe och plommon.
Torr, smakrik, frisk och fruktig
med inslag av björnbär och hallon.
Passar som apéritif och till maträtter
med fisk, skaldjur eller ljust kött.
Druvor: Trepat

Palmer & co brut réserve
Flaska: 650:-

Champagne, Frankrike
Välbalanserad, knappt medelfyllig smak med
läcker frukt och frisk syra. Inslag av citrus,
rostat bröd, hassel och nötchoklad.
Passar utmärkt som aperitif samt
till fisk och skaldjur.
Druvor: Pinot noir, Pinot
Meunier & Chardonnay

Västerås
Vinlista

Vinets historia
Vem skulle tro att vinet introducerades redan 4000 år före
Kristi födelse? Tro det eller ej, men så är fallet! Detta kan
idag bevisas genom efterlämningarna från den minoiska
kulturen på Kreta och den antika staden Mykene.
Hos de gamla grekerna trodde man att
Dionysos – Vinguden i den grekiska mytologin – hade
skänkt vinet som en gåva och till hans ära anordnades
därför stora ceremonier och festspel under
vintermånaderna. Detta finns väldokumenterat i
målningar på lertavlor och kärl.
Under antiken förvarade grekerna vinet i speciella kärl
som kallas för amfora. Dessa var gjorda av keramik och
passade utmärkt för att förvara vin i, eftersom de var
lufttäta. Varje vinregion i det antika Grekland designade
egna och unika amforor i syfte att skapa ett igenkännande
kring vinets härkomst.
De antika grekerna var dessutom noga med att markera
årgången, härkomsten och producenten på amfororna.
Dessa egenskaper påminner mycket om dagens
märkningsmetoder, och vem vet, det är kanske en kvarleva
från de visa antika grekerna!

Alkoholfritt

Fråga för aktuella alkoholfria viner
Glas: 60:- Flaska: 220:Grekiska kolgrillsbaren är en restaurangkedja
som finns på flera orter, för mer information
besök www.grekiska.se
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Röda

viner

Jakobs creek shiraz reserve

Glas: 90:- Flaska: 370:Barossa valley, Australien
Ett välbyggt vin där kryddiga plommon och mörk
choklad balanseras av cederträ och vanlij från ekfaten.
Passar utmärkt till grillad ryggbiff och oxfilé
Druva: Shiraz

Pezoules red

Domini veneti amarone classico

Flaska: 500:Veneto, Italien
Fyllig, eldig smak med läcker, syrlig frukt. Balanserat friskt med
mjuka tanniner & inslag av mörka körsbär, plommon, torkad
frukt samt fat i robust stil. Passar samtliga grillrätter med kött.
Druvor: Corvina, Rondinella & Corvinone

Vita

viner

Rocca di montemassi calasole

Glas: 70:- Flaska: 280:Makedonien, Grekland
Medelfyllig och fruktig smak med polerade tanniner
med inslag av röda bär. Passar utmärkt till
samtliga grillrätter med kött.
Druvor: Merlot & Xinomavro

Glas: 80:- Flaska: 320:Toscana, Italien
Subtil, nyanserad doft av citron & mandel.
Passar som aperitif eller till rätter av fisk & skaldjur.
Druva: Vermentino

Cabernet boutari sauvignon

Glas: 70:- Flaska: 280:Makedonien, Grekland
Torr och fruktig smak med inslag av gröna äpplen, krusbär,
nässlor samt mineral. Passar utmärkt till vit fisk, sallad & skaldjur.
Druvor: Sauvignon blanc & Assyrtiko

Albola chianti

Glas: 70:- Flaska: 280:Attika, Grekland
Torr, frisk smak med örtkryddig ton samt tydligt inslag av
pinjekåda i tämligen mjuk, lätt och elegant retsinastil.
Passar till all traditionell grekisk mat.
Druva: Savatiano

Glas: 90:- Flaska: 370:Makedonien, Grekland
Relativt fyllig smak med yppig mörk bärfrukt och rostat
fat i balanserat frisk och sträv, välgjord smakrik stil
Passar till smakrika kötträtter av lamm och nöt.
Druva: Cabernet Sauvignon
Glas: 80:- Flaska: 320:Chianti, Italien
Balanserat vin med fräsch ung frukt och
kryddiga toner tillsammans med smak av körsbär,
mörk frukt och fina tanniner i avslutet.
Passar till kött, kyckling & grillade grönsaker.
Druvor: Sangiovese & Canaiolo

Ktima kir-yianni hills

Glas: 85:- Flaska: 350:Naoussa, Makedonien, Grekland
En hög fruktkoncentration med inslag av körsbär och
jordgubbar som balanseras av fina ektoner. Passar till de flesta
kötträtter såsom lamm, nöt & lättare rätter av vilt.
Druvor: Xinomavro, Merlot & Syrah

Cantina negrar le roselle ripasso

Glas: 100:- Flaska: 400:Veneto, Italien
Fyllig, kryddig och koncentrerat fruktig smak med
inslag av mogna körsbär, örter, choklad & vanilj.
Passar till smakrika rätter av lamm & nöt.
Druvor: Corvinone & Rondinella

Chateau le peuy saincrit

Flaska: 400:Bordeaux, Frankrike
Ett fylligt och balanserat vin med
toner av körsbärsylt & vanilj
Passar till rätter av nötkött gärna med svampsås.
Druvor: Merlot & cabernet sauvignon

Pezoules white

Retsina boutari

Mosseland organic

EKO

Glas: 75:- Flaska: 300:Mosel, Tyskland
Halvtorr, inslag av honung, päron och mandarin.
Passar som apéritif och sommriga sallader som tex
kycklingsallad samt till stark asiatisk mat.
Druva: Riesling, Elbling & Müller-thurgau

Chablis premier cru

Flaska: 400:Chablis, Frankrike
Relativt fet chardonnaysmak med lång eftersmak av mineral
och lite citrus. Passar utmärkt till fisk & skaldjursrätter.
Druva: Riesling, Elbling & Müller-thurgau

Rosé

vin

Domaine houchart

Glas: 80:- Flaska: 320:Côtes de Provence, Frankrike
Fruktig doft av jordgubbar, plommon & svarta vinbär.
Ljus, fräsch arom av jordgubbar och röda bär.
Passar till sallader, asiatisk mat och desserter.
Druvor: Grenache, cinsault, syrah & cabernet

