Höstmyset fotsätter i baren. Varje onsdagkväll erbjuder vi ett tema med något för en
hundralapp. Det kan vara provning av dryck, en maträtt eller en kombination av mat &
drycken. Utförligare information om varje tema kommer att läggs ut några dagar innan
respektive datum på vår facebooksida.
Jonathan Grieves från Avondale, Paarl, Sydafrika är på plats på vår winemakers dinner i
matsalen. En vinpersonlighet som brinner för naturen och människorna och ser till att vi inte
utarmar vare sig det ena eller det andra. Några av hans underbara viner kommer finnas som
en provning för 100-ingen. https://www.avondalewine.co.za
Robin på gamla Enskede Bryggeri var en av de första småbryggerierma som började brygga
lättöl. De senare åren har hans ölgarag byggts ut och sortimentet utökats även med starköl.
Alla ölen gjorde med själ och hjärta på ett hantverksmässigt sätt.
Höstlovsmys i baren med USA tema. Amerikansk inspirerad öl, soda,
burgers och milkshake så klart.
Franske vinfamiljen Lurton med vinmakning i stora delar av världen har nu för första gången gjort ett
destillat - en gin. Och inte vilken som helst, det är ett destillat både av av naturell sprit, och vinsprit
av sauvignon blanc kryddat med enbär som en gin måste vara. Vi kör gindrinkar till fördelaktiga
priser och producenten finns på plats för att berätta mer om denna dryck.
När höstdimman sveper in, kryper vi in i baren och myser med mustigt rött
Nebbiolo vin, som just fått sitt namn av Nebbio (dimma) Vi kör hela veckan med fördelaktiga priser
på Piemonteviner, speciellt Barolo. Denna onsdag öppnar vi även upp en riktigt goding att njuta av!
Och köket erbjuder svamprisotto och god viltchark

Vill du komma i rätta julstämningen? Vill du vara först och prova Långbros julsill? Kom då på årets
sista 100-lapp då vi provar julsillar och årets julöl, medan Mia & Helena våra dekortjejer, lägger en
sista hand på årets juldekor. Kanske får du inspiration till din egen.

