
Reta aptiten med Favaíto 

Favaíto - Moscatel do Douro  
är en sommarfräsch och  fruktig aperitif med en 
smula bitterhet. Svalkande med krossad is och 
lime. En liten aptitretare i väntan på maten!  

Prova vin eller whisky! 
En rolig aktivitet före eller efter maten!   
Vi har tagit fram ett provningspaket där du genomför 
en vin– eller whiskyprovning tillsammans med din 
bordskamrat. Ni får in en bricka med fyra viner (fem 
centiliter per glas) eller fyra whiskies (en centiliter per 
glas), tips om hur ni provar samt en liten presentation 
av dryckerna i glasen. Titta, dofta, smaka! 

Pris 149 kronor per person för vin  
eller 179 kronor per person för whisky 

Pris 29 kronor 

Sommarkväll på VinContoret 



Förrätter 
 

Lövtunn prosciutto 

Med syrlig sparris- och äppelsallad samt balsamico- och persiljepicklad rödlök.  

 

VinContorets tapasplanka med svenska smaker 

Gubbröra på Grynges vis, kräftstjärtar i senapssås, citron-och svartpeppargravad lax,  
ägg- och ansjovissallad, dill- och pepparrotsfärskost, rökt tomatiserad skinkmousse.  

 
Tapasplankan kan serveras med VinContorets snapsplanka om du önskar! 

Hjärtans Fröjd (mirabeller, citronmeliss, pomerans), Gyllenkröken (kummin, citrusfrukter),  
Bästergöken (kanel, ingefära), Västgötasnaps (körsbär, vita vinbär),  

Västkustsnaps (torkade nypon, slånbär, björnbär), Hirkum Pirkum  (Johannesört, honung, sherry) 

Pris för snapsplankan är 120 kronor (6 stycken snapsar á 1 cl)  
 

 
 

Varmrätter 
 

Kött  

Vitlökskonfiterad lammstek med rostad sötpotatispuré, 
 lök- och parmesansauterad kulpotatis, kraftig rödvinssky  

samt sojarostad palsternacka. 

 

Fisk 

Pecorino - och basilikaöverbakad vitvinsmarinerad gösfilé  
med dijonsmetana, dillrostad schalottenlök, timjansauterade haricots verts  

samt smör- och tomatslungad parisiennepotatis.  
 

 
 

Desserter 

 

Minibrownie smaksatt med kaffe och calvados 

Serveras med choklad- och myntacreme, dulche de leche,  
saltrostade valnötter samt sauternemarinerad mandarinsallad. 

 

Vanilj- och tonkabönspannacotta 

Med vit choklad- och limoncellosås smaksatt med honung. Serveras med päronsalsa. 

Sommarkväll på VinContoret 
Förrätter 139 kronor, varmrätter 289 kronor, desserter 99 kronor. 



Till dig som önskar lyfta smakerna ytterligare rekommenderar vi vårt dryckespaket. Dessa drycker har valts ut  
speciellt för att matcha de olika rätterna - allt för att ge dig en smakupplevelse utöver det vanliga!  

Dryckespaket med tre drycker 319 kronor. Dryckespaket med två drycker 239 kronor. 

 

Till förrätterna 

FM Riesling QbA Forster Mariengarten 2017 
Vitt, halvtorrt, ungt och smakrikt Rieslingvin. Från Tyskland, Pfalz. 15 cl. 

eller 

Kahurangi Dry Riesling 2018 
Vitt torrt, fruktig med markerad syra med lätt inslag av mineral i avslutningen. Från Nya Zeeland, South Island. 15 cl. 

eller 

Anderssons Öl 
Ljus, svensk lager. Torr med medelstor beska och avrundad bitterhet. 33 cl. 

 

Till lamm 

First Edition Cabernet Sauvignon Valle Secreto 2017 
Rött, fruktig, nyanserat med inslag av örter, blåbär, ceder, choklad, hallon och peppar. Från Chile, Centrala zonen.15 cl. 

eller 

Stella Rossa Barbera d'Asti DOC Superiore 2015 
Fylligt rött. Delikat, fruktig och frisk med en lång harmonisk eftersmak. Från Italien, Piemonte. 15cl.  

 

Till gös 

Schild Estate Chardonnay  2017 
Vitt  torrt, mjuk och fruktig med inslag av tropisk frukt, citrus och nötter. Från Australien, South Australia. 15 cl. 

eller 

Chremisa Grüner Veltliner 2017 
Vitt torrt, frisk med toner av mineral, frukt, bär och lätt pepprigt avslut. Från Österrike, Niederösterreich. 15 cl.  

 

Till pannacotta  

Chateau Dereszla Tokaji Aszù 5 Puttonyos 2013 

Vitt. Sött och frisk med inslag av fat, ananas, persika, honung och mandelmassa. Från Ungern, Tokaj. 6 cl. 

 

Till minibrownie 

Dalva Porto Tawny Reserva Organic  
Ekologiskt portvin. Smak med stor koncentration av mogen frukt och mörka bär. Från Tras-os-Montes, Portugal. 6 cl. 

Sommarkvällens dryckespaket 



Sommarens drycker 
                      Flaska     Glas  
Mousserande vin 

Husets mousserande vin - Premiere Sekt         329 kr     99 kr 
Fruktig med inslag av mineral och lite sötma från Tyskland   

Crémant d'Alsace Comète, ekologisk vin          399 kr  
Smakrik, fruktig, krämig med små bubblor från Frankrike, Alsace 

Champagne Jean Noel Haton Brut Classic         499 kr  
Fräsch och fruktig med strukturerad balans och fin mousse från Frankrike, Champagne 
 

Vitt vin 

Husets vita torra vin - Tokaji Furmint          329 kr     99 kr 
Friskt och fruktigt, torrt Furmintvin från Tokaj, Ungern 
 

Husets halvtorra vita vin - FM Riesling          329 kr              99 kr 
Ungt, smakrikt halvtorrt Rieslingvin från Tyskland, Pfalz 
 

Rosévin 

Husets rosévin - Portugieser Weissherbst, halvtorr        329 kr              99 kr 
Ungt, friskt och smakrikt halvtorrt rosévin från Tyskland, Pfalz 

Rosalie Rosé Dry, torr            359 kr              129 kr 
Härlig doft med inslag av röda bär, stor fruktighet med lång härlig avslutning från Tyskland, Pfalz 

Chateau Les Valentines Rosé, ekologiskt vin         399 kr  
Lång, rund, välbalanserad med inslag av citrus och bär, aromatiskt avslut. Från Frankrike, Provence 
 

Rött vin 

Castillo de Alicante, ekologiskt vin          329 kr              99 kr 
Fruktigt, kryddigt vin från Spanien, Alicante 

Valpolicella Classico Superiore DOC Ripasso ” I Scriani ”       399 kr  
Fruktigt, mjukt och smakrikt vin från Italien, Veneto, i Amaronestil  
 

Dessertvin 

Burgenland Eiswein 2000            295 kr      99 kr  
Fin sötma som balanserars av bra syror, lång eftersmak. Från Österrike, Burgenland     (375 ml)     (8 cl) 
 

Öl 

Anderssons öl, ljus lager         33 cl                 59 kr 

Specialöl (fråga personalen om aktuellt urval)      33 cl / 50 cl  79 kr  
 

Alkoholfria alternativ 

Kloster Eberbach druvmust            99 kr              30 kr 

Alkoholfritt vin: vitt, rött, mousserande       15 cl                    39 kr   

Äpplemust           25 cl      39 kr 

Alkoholfri öl (fråga personalen om aktuellt urval)      33 cl               39 kr 

Läsk, Loka citron, Lättöl         33 cl               35 kr   
 

VinContorets Sommardrinkar 

Peach Cooler (Persikolikör, torrt vitt vin, Tonic, krossad is)    4 cl /  6 cl       119 kr / 149 kr 

Royal Cooler (Royal Combier, torrt vitt vin, Russian, krossad is)    4 cl / 6 cl       119 kr / 149 kr 

Lemon Cooler (Limoncino al Miele, torrt vitt vin, Sprite, krossad is)   4 cl / 6 cl       119 kr / 149 kr 

Gin och Tonic (Glendalough Wild Botanical Gin)      4 cl / 6 cl       119 kr / 149 kr 

Dark and Stormy (Mörk rom, ginger beer, limejuice)     4 cl / 6 cl                          119 kr / 149 kr 

Kaffedrinkar (fråga efter vår kaffemeny)       4 cl                      139 kr 


