Vi älskar champagne!
Vår dryckesfilosofi står med båda fötterna i jorden i det
underbara distriktet Champagne i Frankrike.
Hos oss hittar du de odlare som går sin egen väg.
De som brukar jorden så att dess smaker tar sitt
uttryck i drycken du har i ditt glas.
De som säger Je t’aime till sina druvor på kvällen.
Vi förmedlar med glädje det engagemang och den kunskap
som de fantastiska vinodlarna lägger i sin jord och sina
druvor. Den kärlek de ger och som resulterar i enastående,
och ibland udda, champagner.
Mon Dieu vilka artister!

S M ÅT T S O M PA S S A R T I L L D R Y C K E N
Att kombinera champagne med gott därtill - det har vi fixat.
Vill du bara ha lite smått som dansar i utmärkt takt med drycken - välj
några av våra supergoda spanska patéer med kex till. Eller några
burkar med annat gott.
SMÅTT & PATÉER
Creme på blåmögelost & tryffel
Creme på getost & karamelliserad lök
Hjortpaté, pedro ximénez balsamico
Paté på rapphöna
Sardinpaté
Taggmakrillfiléer, olivolja, vitlök & persilja
Drottningmandlar, rostade & saltade
Sydeuropeiska blandade oliver
Luquesolivier
Salami
Hårdost med kastanjehonung
Dadlar med strössel av torkad parmaskinka
Chips
Popcorn med tryffelsmör
Popcorn med hummersmör
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M E L L A N R ÄT T E R
Goda rätter att ackompanjera din dryck, för vi utgår från våra
charmerande drycker och matchar maten till dessa. Ta flera, dela
med varandra eller välj några som du vill behålla alldeles för dig själv.

MELLAN
Crispy Fries, riven Gruyère, parmesandipp
Löjromschips, syrad grädde, schalottenlök
Smörstekt sparris, parmesan, vitlök & örter
Lammbrochette, pärltabbouleh, mynta & yoghurt
Pilgrimsmussla, jordärtskockspuré, chips
Råbiff, Coulommiers du Moulin, syrad rättika, surdegschips
Cirkus blomkål; rostad, picklad & puré
Tre ostar; brillat savarin, chèvre affiné, dansk fyrtårn, marmelad
Picknicklåda med allehanda chark, goda ostar, lite grönt & gott
Tarte Flambée med creme fraiche, rödlök & västerbottensost
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Välj din goda topping på din tarte:

Mangalicaskinka, valnötter, örter
Handskalade räkor, citron, örter
Gårdens gröna säsongsmix, örtolja

SÖTT
Vit chokladmousse, brynt smör, chokladjord
Chokladbrownie, dulce de leche, färska bär
Time for a treat. Tryffel & chokladdoppade valnötter
Sgroppino. Citronsorbet, cava, flingsalt, olivolja

80
50
35
80

EN LITEN HISTORIA OM
SANKT GERTRUD & SAN GREAL

Vill du veta mer om det fina kvarteret Sankt Gertrud,
husens spännande historia och lite mer om San Greal,
scanna med din kamera så får du dig en liten läsestund.
Nu eller senare, när du vill.

