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Drinkar

Rött vin

Whiskey sour ..........................................................................................125:-

Arva Naturalis Tempranillo -17, Spanien ..............................89:-/299:Mjuk och mogen eftersmak med lätt fatkaraktär för att uppnå
komplexitet och struktur i vinet, passar bra till vegetariska rätter.
Long barn Zinfandel -16, Usa ......................................................119:-/399:Fylligt mjukt vin med balanserad syra. Smak av moget granatäpple,
plommon och mejram, Ett bra val till kyckling.
Acústic Braó, Acústic Celler -16, Spanien ............................120:-/349:En fyllig smak av syltiga röda vinbär och jordgubbar.
Mjuka tanniner med confitliknande lång eftersmak. Passar väldigt
bra till kötträtter samt kryddiga maträtter.
Saint Cosme coté du Rhône Rouge, Rhône -18,
Frankrike ........................................................................................................120:-/349:Tonerna är mycket koncentrerade med inslag av vildhallon,
björnbär, blåbär, plommon, svartpeppar och fänkål. Passar till smakrika
rätter som nötkött, vilt och lamm. Gärna med kraftiga smakrika tillbehör.

Bourbon whiskey, citronjuice, sockerlag och äggvita

Amaretto sour .......................................................................................125:Amaretto, citronjuice, sockerlag och äggvita
Hallon fizz ................................................................................................125:Bacardi razz, hallon pucken, tranbärsjuice, lime juice,
hallon pure och mynta
Daiquiri ( Jordgubb, Passion, Hallon och mango ) ......................125:Bacardi Blanca, pure, citronjuice och sockerlag

Rävens Passion ....................................................................................125:Bacardi, Passoa, passions pure, sockerlag och citronjuice

Lemon Lime ............................................................................................125:Muddlad citron och lime, Vodka och sockerlag
Sangria

Rävens egna version av det klassiska vin bålet.
Sangria passar perfekt till våra tapas rätter.
Glas: .................................................................................................................129:Kanna: ............................................................................................................399:-

ÖL/ IPA
Rävens öl (fat) ..........................................................................................79:Estrella på fat. .......................................................................................79:Maredsous 6 blonde (ofiltrerad lager) (Citrus) ..........................79:Carlsberg Hof ........................................................................................60:Lagunitas ipa ........................................................................................79:Weihensterphaner original 50cl ...............................................79:Bernard lager 50cl (glutenfri) ...........................................................89:Bernard celebration lager ...........................................................89:-

Bernard Celebration Lager är en ljus speciallager i böhmisk
pilsner stil. Ölet är opastöriserat och ofiltrerat med stamvörtstyrka 12.
Celebration Lager har extra tillsatt jästkultur och kallas även för
champagne-stil med efter jäsning på flaska och en lätt grumlighet.

Cider
Angry Orchad Crisp Apple 35,5cl .............................................79:Stor aromatisk doft och karaktär av moget äpple och äpplemos.
Torr balanserad smak med viss sötma.

Marques De Caceres Rivarey Crianza Rioja -16,
Spanien...........................................................................................................125:-/399:Doften är fruktig i stilen och smakerna drar åt hallon, jordgubbar,
körsbär och vaniljtoner. Passar bra till medelhavsmat som fisk,
nötkött, chark, ostar och till grillsäsongen.
Velut Luna Nebbiolo Coste Della Sesia -17, Italien ......135:-/499:Koncentrerat vin med mörka bär och sandiga tanniner. Kryddig lång
smak med stor elegans. Passar utmärkt till våra kötträtt samt lite kryddigare rätter.
Joleté Pinot Noir Cuvee Select -17, Usa ..............................135:-/520:Elegant paketerad frukt med toner av mogna, röda bär.
En tydlig fräschör genom hela smakpaletten. Passar väldigt bra till kötträtter samt till lättare chark och ostar.
Gustavshof Zero S -18, Tyskland ..................................................135:-/399:Ett torrt vin med mjuka tanniner och en söt, mogen, lång smak.
Passar till i stort sett till all medelhavsmat så som till kyckling,
kött, ostar och chark.
Barbera d’Alba DOC Superiore -17, Italien .........................149:-/549:Kraftfullt, fruktigt vin, mörka bär. Lång smak med stor elegans.
Passar till våra kötträtter.

Vitt vin
Arva Naturalis Verdejo -18, Spanien ........................................89:-/299:Torr, smakrik och balanserad. Fräsch och druvtypisk med
mineralitet i eftersmaken. Ett perfekt val till kyckling.
Long Barn Chardonnay -17, Usa ...............................................119:-/399:En fruktig och fyllig smak av vanilj, smör och rostade fat med
avrundad syra. Passar bra tillfisk och även Caesarsallad.
Riesling Trad Cattin -18, Frankrike .............................................125:-/399:Torr, frisk smak med mineraliska toner samt från grapefrukt.
Passar till den vegetariska medelhavs rätterna samt all fisk och skaldjur.
Orange Gustavshof Blanc de Noir Cabernet -19,
Tyskland .........................................................................................................135:-/399:Frisk, balanserad smak med fruktiga inslag. Passar till fisk,
skaldjur samt till lättare rätter.
Bandonin Millet Chablis -16, Frankrike ...................................139:-/499:Ett torrt vin med tydliga toner av persika, apelsinblom och citron.
Passar både till fisk och skaldjur.

Rosé
Horgelus Rosé, Frankrike ...................................................................99:-/349:Aromer av jordgubbar, citrus och svarta vinbär. En mjuk,
fräsch och fruktig smak med frisk syra.
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Vodka

Provetto Bianco ...................................................................................79:-/399:-

Crystal Head Vodka .........................................................................25:-/cl

Svagt gul i färgen med fina konsekventa bubblor, med toner av
citrusfrukter.
Cava Castellblanc .............................................................................89:-/499:Arom av gröna äpplen och grapefrukt
Louis Massing Brut Grande Reserve Champagne,
Frankrike ........................................................................................................125:-/699:Vinet har en vacker, blekgul färg och riklig mousse. Tonerna går åt röda
och gula äpplen, nötter och med fin mineralitet. Avslutningen är krämig
med elegant avslutning och fin syra.

Kaffedrinkar
Espresso Martini .................................................................................139:Creme de café, frangelico, bailey, espresso serveras kallt
Long Coffee ............................................................................................149:Baileys, frangelico, triple sec, kaffe, grädde och riven choklad
Irish Coffee ..............................................................................................149:Irish whiskey, farinsocker, kaffe och grädde

Whisky/ Bourbon
Tomatin Legacy Virgin ...................................................................29:-/cl
Karaktär av vanilj, citrus och ananas
Tomatin 12y Cherry ...........................................................................32:-/cl
Balanserad smak med mild rökighet och inslag av malt,
honung och frukt
Tomatin 18y Alross Cherry ..........................................................49:-/cl
Karaktär av apelsin, vanilj, mörk choklad och honung
Macallan 12y Double Cask ..........................................................39:-/cl
Färg av en solnedgång och en doft av krämig smörkola,
karamelliserad apelsin och nyfälld ek. En delikat honungssmak med
inslag av trä, kryddor och citrus. Den kvardröjande finishen ger en
varm, söt och lite torr smak av ek.
Glenfiddich Small Batch Reserve ..........................................43:-/cl
Maltig, nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av päron,
halm, ljunghonung, citrus och vanilj.
Blantons Straight from the Barrel .........................................59:-/cl
Stora aromer med toner av honung, ek-vanilj, kryddor, tobak
och mjuk kola. Med toner av citrus, smör, kryddor, honung och
tydligt ekfat. Lång finish med inslag av persika och citrus, som
övergår i mjuk, söt choklad.

Rom
Don Papa ..................................................................................................29:-/cl

Fruktig smak med tydlig fatkaraktär, inslag av arrak, apelsin,
choklad, vanilj, nougat och kola
Kuna ..............................................................................................................29:-/cl
Romen har mognat på använda bourbonfat i åtta år och
sedan blandats för lagring i ytterligare sex månader på franska ekfat.
Ron Zacapa ............................................................................................39:-/cl
Smakrik, nyanserad rom med fatkaraktär och liten sötma,
inslag av torkad frukt, lönnsirap,nötter och örter
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Både ren och komplex doft med toner av vanilj. Ren och rund i
smaken med sött inslag av vanilj och mineraler. Mjuk och komplex
eftersmak.
Crystal head Aurora Vodka.........................................................29:-/cl
Istället för att experimentera med olika smaktillsatser använder
Aurora en annorlunda säd, som ger en torrare, större och kryddigare
smak, men samtidigt är trogen husstilen för Crystal Head.
Crystal Head Onyx (Agave) ............................................................35:-/cl
Crystal head Onyx har en doft av grönt gräs och toner av citrus
och peppar. Smaken är len med en känsla av sötma, citrus, kryddor och
tydliga toner av agave.

Cognac
Remy Martin ...........................................................................................29:-/cl
Nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av torkade dadlar,
valnötter, choklad, vanilj och apelsinskal.

Chateau Beaulon 12y ........................................................................35:-/cl
Smaken är fruktig, frisk och fyllig med ton av apelsin.

Gin

Sverige

Good Ol’Sailor ......................................................................................125:Välbalanserad enbärsmak med friska toner från citrus och
apelsin Fentimans Gently Sparkling Elderflower
Spanien

Larios gin rose ......................................................................................125:Smak av färska jordgubbar Fentimans Gently Sparkling
Elderflower och färska jordgubbar
Sydafrika

Inverroche amber gin ......................................................................149:-

Härlig gin med exotiska aromer från Afrika som förenas med
traditionella kryddor från Fjärran Östern tillsammans med enbär
från Europa. Jordnära bastoner balanseras med citrus och enbär
och avslutas med blommiga toner Fentimans Premium Indian
Tonic Water
England

Silent Pool ................................................................................................145:Kryddad med 24 växter där enbär smaken omges av blommiga
inslag från bland annat lavendel och kamomill. Friska toner av
citrus och lime-blad, balanserad av lokalt odlat honung Fentimans
Premium Indian Tonic Water
Purity Nordic Navy Strength Organic Gin ......................149:Med en alkoholhalt på 57,1% blir kryddningen av ginen ännu
tydligare, kraftig och lyfter produkten till en annan nivå. Som hela
Purity Gin serien är enbär den dominanta kryddan. Övrigt innehåll
är basilika, timjan, lingon och blåbär. Fentimans Premium Indian
Tonic Water
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Lättdryck

Grappa Fattoria ..................................................................................20:-/cl

Coca cola, Cola Zero, Fanta, Sprite .....................................29:Mineralvatten ........................................................................................29:Fentimans Sparkling Elderflower ..........................................35:Juice ..............................................................................................................29:Kivik Lemonad ......................................................................................49:-

Druvig, oljig smak med viss sötma, inslag av sultanrussin,
halm, körsbärskärnor och örter
Boulard Grand Solage ....................................................................25:-cl
Nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av röda äpplen, knäck,
apelsin, vanilj, kanel och hasselnöt
Bellavite Grappa di Barrique ....................................................29:-/cl
Mycket fruktig doft med inslag av citrus, tropisk frukt, druvor
och ekfat. Toner av vanilj och ek.

Avec
Moscatel de Setúbal ........................................................................19:-cl

Tydligt aromatisk och blommig karaktär. Här finns inslag av
gula russin och apelsiner.
Coteaux du Layon .............................................................................19:-cl
Aromer av kanderad frukt, torkade aprikoser och kryddor.
Lång, fräsch, elegant eftersmak med fin balans mellan syra
och socker.
Don Papa ..................................................................................................29:-cl
Fruktig smak med tydlig fatkaraktär, inslag av arrak, apelsin,
choklad, vanilj, nougat och cola.
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Päron, Svarta vinbären och Lemonad rabarber

Kaffe & Te
Te .....................................................................................................................24:Kaffe .............................................................................................................30:Americano ...............................................................................................35:Espresso .....................................................................................................35:Kaffe Latte ...............................................................................................35:Cappucino ...............................................................................................35:Finns även koffeinfritt kaffe
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