Dags att uppdatera menyn?
Alkoholfritt ökar stort och därmed också efterfrågan. Här har vi
samlat några tips för att din meny ska kännas lite mer komplett.

Roomi

Torres Santa Digna Sauvignon Blanc

En stram fruktdryck gjord på svarta vinbär,
aronia, granskottsirap, vanilj och peppar.
Passar till ljust kött och till exempel vegetariska biffar.

Aromatisk, fruktig smak med inslag av
krusbär, päron, nektarin, kiwi, tomatblad
och lime. Passar till fisk och skaldjur eller
till syrliga getostar.

Saxhyttegubbens Blåbär 100%

Crodino

Bara blåbär, ingenting annat. Frisk smak som
passar bra till ljust kött och vegetariska rätter.

Jus de Pommes Artisanal Pétillant

En ekologisk äppelmust med smak av honung
och torkade örter. Passar fint till lättare rätter
av fisk, kyckling eller fläskkött och inte alltför
söta desserter.

Både söt och bitter med inslag av apelsin,
torkade aprikoser och malört. Serveras kyld
som aperitif och kan med fördel blandas till
en drink, gärna med apelsinjuice.

Fentimans Ginger Beer

Kryddig och söt dryck med hetta från ingefära, inslag av lime, chili och gräs. Serveras
kyld till sushi eller till inte alltför kryddstark
asiatisk mat.

Grönsöömust

Must som smakar röda äpplen, mandelmassa
och pomerans. Passar till ljust kött, vegetariskt och till inte alltför söta desserter.

God Dryck No1

Ekologisk mousserande vitt vin med inslag av
honungsmelon, gula äpplen, örter och citron.
Passar som aperitif eller till fisk, skaldjur och
sallader.

God dryck No2

Ekologisk mousserande rosé med inslag av
smultron, persika, jordgubbar och blodgrapefrukt. Passar bra som aperitif eller till sallader
och kycklingrätter.

Nils Oscar, alkoholfri

En öl med Maltig smak med tydlig beska,
inslag av aprikos, apelsinskal, knäckebröd,
ljus sirap och tallbarr. Passar bra till lammeller nötkött eller kraftigare vegetarisk gryta.

Mikkeller Drink’in The Sun

En öl med humlearomatisk smak med tydlig
beska, inslag av aprikos, mango, grapefrukt,
ljus sirap och färska örter. Passar bra till
husmanskost.

