START UP YOUR EVENING
with something to drink
HUSETS CAVA 69 kr/glas

APERTIF
CAMPARI ORANGE
APEROL SPRITZ
MARTINI BIANCO
MARTINI ROSSO
PERNOD med lite H2O
95 kr

COCKTAILS

(6 cl)

COSMOPOLITAN
Vodka, Cointreau, tränbärsjuice, limejuice 150 kr
NEGRONI
Gin, Martini rosso, Campari, apelsin 150 kr
DRY MARTINI
Gin, Noilly Prat 150 kr

MOCKTAILS
WHITE SANGRIA
Mousserande, tranbärsjuice, honung 75 kr
MISS GINGER
Gingerbeer, honung, lime 75 kr

GIN & TONIC
HERNÖ – Fentimans premium tonic, citroncest & svartpeppar
TANQUERAY – Fever tree mediterranian tonic
HENDRICK´S – Fever tree elderflower tonic, gurka, timjan
135 kr

CHAMPAGNE & SPARKLING
”Jag dricker champagne när jag är glad och när jag är ledsen. Ibland dricker jag det i
enrum. I sällskap tycker jag att det är obligatoriskt. Jag smuttar lite på det om jag inte är
hungrig. Annars rör jag det inte – om jag inte är törstig förstås”
–

CHAMPAGNE

Lily Bollinger

by the glass

Champagne Castelnau brut réserve FRANKRIKE – 125 kr per glas/ 645 kr per flaska
Välbalanserad medelfyllig smak med läcker frukt och frisk syra, inslag av citrus, rostat bröd, hassel och nötchoklad.

CHAMPAGNE

by the bottle

Nicolas Feuillatte Blanc de Blanc FRANKRIKE – 795 kr

Torr och balanserad syra med stor fin mousse. Härliga inslag av äpplen och vita blommor.

Moet & Chandon Brut Imperal FRANKRIKE – 885 kr
Fruktig, mycket frisk smak med inslag av ljust bröd, gula äpplen, mineral och blodapelsin.

Lanson White Label FRANKRIKE – 865 kr

Mjuk, elegant smak med toner av vit frukt, gröna äpplen och grapefrukt. Inslag av honung och mineral

SPARKLING by the glass
Vega Medien Organic Cava SPANIEN – 69 kr per glas/370 kr per flaska
Smaken är ung och frisk med inslag av blodapelsin, brynt smör och lime.

Prosecco Piccini Veneto ITALIEN – 85 kr glas/410 kr per flaska
Torr och smakrik med härliga bubblor och toner av mogna äpplen.

SPARKLING by the bottle
Sogas Mascaro brut SPANIEN – 430 kr
Torr och fruktig smak med fin mousse och inslag av gröna äpplen, kex och mandarin.

WHITE by the glass
Purato Catarratto Pinot Grigio – druva Pinot Grigio ITALIEN – 80 kr per glas /310 kr per flaska
Aromatisk med toner av honungsmelon och vita persikor

Hans Baer – druva Riesling TYSKLAND – 95 kr per glas/415 kr per flaska

Torr, lätt, frisk och fruktig. Ren, elegant smak med mineralkaraktär. Inslag av Granny Smith äpplen, färska
örter och citrus.

Franschhoek cellar – druva Chenin blanc SYDAFRIKA – 80 kr per glas/285 kr per flaska

Frisk och fruktig med balanserad syra och tydliga toner av mogen vit persika, ananas, mango och grape. Lång
fyllig eftersmak.

WHITE by the bottle
Sauvignon Blanc Calvet Languedoc – druva Sauvignon Blanc FRANKRIKE – 355 kr
Torr och balanserad med härlig citrus och mineraltoner.

Calvet Chabis – druva Chardonnay FRANKRIKE – 580 kr

Gröna äpplen, blommor och rökig mineral finner du i doften. Smaken fortsätter att bära fram äpplen i
kombination med toner av citrus och mineral.

Castro Valdes Albarino – druva Albarino SPANIEN – 450 kr

Fruktigt, välbalanserat vin med inslag av citrus, jasmin, gröna äpplen och örter.

Vellodoro Terre di Chieti Pecorino IGT – druva Pecorino ITALIEN – 405 kr

Torrt och medelfylligt med tydlig frisk syra. Rikt fruktigt med toner av vita blommor och mineral. Lång och
frisk fruktig eftersmak.

Nobles Vines 446 Chardonnay – druva Chardonnay USA – 430 kr

Medelfyllig och fruktig med inslag av tropisk frukt, gula äpplen, citrus, persika och med en viss smörighet.

Donna di Valiano – druva Chardonnay ITALIEN – 465 kr

Fruktigt och balanserat vin med behaglig ek ton, fina inslag av både tropisk frukt och citron.

Circus Sauvignon Blanc– ARGENTINA – 395 kr

Torr, frisk och fruktig med härlig mineralitet, fräschör och inslag av citrus, färska örter samt bergamott.

RED WINE and ROSÉ
RED by the glass
Dolina Barrique – druva Cabernet Sauvignon SERBIEN 85 kr per glas/340 kr per flaska
En mjuk men fyllig Cabernet, skapad av levnadsglada män från Sverige

Circus Pinot Noir – ARGENTINA – 90 kr per glas/365 kr per flaska

Fruktig och frisk med härlig bärighet tillsammans med lite mogna jordgubbar.

Franschhoek Cellar – druva Pinotage SYDAFRIKA – 80 kr per glas/295 kr per flaska
Ett härligt doftpaket av mörka bär, viol och örter. Fyllig och generös smak.

RED by the bottle
Gnarly head 1924 red blend- druvor Cabarnet Petite syrah, Zinfandel USA – 495 kr
Härliga frukttoner fylligt, välbalanserad med inslag av plommon mörka bär och örter

Collezione Oro Chianti riserva Piccini Toscana – druvor Cabernet Sauvignon, Sangiovese
ITALIEN – 450 kr

Stor utvecklad doft med inslag av körsbär, lakrits, läder och ekfat som låter en stor elegant och fyllig smak
träda fram.

Mouton Cadet Vintage Edition Bordeaux – druvor Merlot, Cabernet Sauvignon FRANKRIKE – 495 kr
Nyanserad doft av ceder och svarta vinbär med kryddiga toner av rostade fat. Kraftfullt, med stor elegans.

Fontanafredda Organic Piemonte Barbera-ITALIEN – 425 kr
Fruktig smak med körsbär, lakrits och kaffe. Mjuka tydliga taniner.

Decero Malbac – druva Malbec ARGENTINA – 495 kr

Stor, komplex doft med plommon, viol och lite aromiskt inslag. Generös och elegant med inslag av plommon,
blåbär och pepparmynta.

Classic Pinot Noir Markowich Cantunum – druva Pinot noir ÖSTERRIKE – 455 kr
Fruktig förförisk smak av bär och fatkaraktär.

Brazin Old Vine Zinfandel – druva Zinfandel USA – 495 kr

Medelfylligt vin med en intensiv fruktighet. Björnbär, plommon, kaffe, choklad, kryddor och fat.

Club Privado Rioja – druva Tempranillo SPANIEN – 395 kr
Fruktigt vin med mjuka tanniner och stor fyllighet.

Piccini Patriale Rosso primitivo Montepulciano – ITALIEN – 410 kr

Fruktig och smakrik i en generös stil med inslag av mörka körsbär, choklad, örter och fat.

ROSÉ by the bottle and glass
Ruida Domo Rosé SPANIEN – 75 kr per glas /285 kr per flaska
Frisk fruktig. Härliga toner av jordgubb, blodapelsin och citrus.

La vieille Ferne Famille Perrin Rhonedalen Ventoux – druvor Grenach, Cinsault, Syrah –
95 kr per glas /385 kr per flaska
Instensiv, torr och fruktig med inslag av örter och smultron

Den där lilla extra guldkanten......
Exklusivare VITA
Sève dÀutomne – druvor Gros Manseng och Petit Manseng, FRANKRIKE - 660 kr

Stor doft med koncentrerad fruktighet och inslag av persika. Fyllig, mycket druvtypisk och
komplex smak.

Wurzburger Stein silvaner Juliusspital- druva Silvaner, Franken, TYSKLAND - 540 kr
Torr, tät, koncentrerad frukt och druvkarraktär, elegant mineralton och lång eftersmak.

Goldmuskateller Weingut Julius – druva Goldmuskateller, Rheinhessen, TYSKLAND – 510 kr
Torrt och blommigt vin med härlig doft och lång vacker smak.

Exklusivare RÖDA
Kings Ridge Pinot Noir – druva Pinot Noir,USA – 560 kr

Medelfylligt, tydligt fruktigt vin med inslag av mogna jordgubbar, vildhallon, örter och fat. Lång
eftersmak med tydligt avslut.

Châteauneuf du Pape Perrin- druvor Grenache, Syrah, Mourvèdre, FRANKRIKE – 850 kr

Intensiv av mörka röda bär följt av mängder av kryddor. I smaken är vinet sprängfyllt med färska
körsbär och björnbär samt kryddor i form av peppar och örter.

Chateau Robin des Moines Bordeaux – druvor Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon,
FRANKRIKE – 695 kr
Ung stram nyanserad mogen smak med inslag av svarta vinbär, ceder, peppar, timjan, plommon
och mocca, balanserad lång eftersmak.

Fontanafredda Barbaresco Silver DOCG – druva Nebbiolo, Piemonte, ITALIEN – 730 kr

Robust och på samma gång elegant, med mycket bra struktur och typiska toner av kryddor, fat,
mineral, nypon och mörka bär med en lång eftersmak.

Barolo Fontanafredda DOCG – druva Nebbiolo, Piemonte, ITALIEN – 750 kr

Fyllig och rik smak i utmärkt balans med stor fyllig smak med inslag av torkad frukt, kryddor,
nypon och balanserade fattillgänglia tanniner, fruktdriven Barolo i elegant stil.

Tommasi II Sesante Amarone – druva Corvina, Corvinone, Rodinella, ITALIEN – 1050 kr

Stor utvecklad nyanserad doft med inslag av mörka bär, torkad frukt, kryddor, mjölkchoklad, vanilj
och fat. Komplex och elegant med ett balanserat långt fylligt avslut.

Vino Rosso Paolo Scavino – druvor Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, Merlot, Piemonte,
ITALIEN – 555 kr

Mycket fylligt och fruktdrivet vin med mogna körsbär i smaken och balanserad kryddighet och
härligt rostade fat toner som bär upp mjuka tanniner.

Saint Amour grand M Mommessin Beaujolais – druva Gamay, FRANKRIKE – 695 kr

Fruktigt och medelfylligt vin som passar lättare rätter där komplexitet är viktigare än kraft,
fantastiskt vin från ett bortglömt distrikt, väl värt att prova.

OUR beers
DRAUGHT
Carlsberg Hof lager DANMARK – 70 kr/ 40 CL & 60 kr / 25 CL
Carlsberg Export DANMARK – 75 kr / 40 CL & 65 kr / 25 CL
Eriksberg KARAKTÄR lager SVERIGE – 80 kr / 40 CL
Staropramen lager TJECKIEN – 85 kr / 40 CL
Brooklyn IPA USA – 90 kr / 40 CL
BOTTLES
Tuborg GRÖN – 33cl - DANMARK - 55 kr
Celia lager GLUTENFRI eko – 33 cl – TJECKIEN - 65 kr
Corona – 33cl - MEXICO-65 kr
Brooklyn stout beer – 33 cl – USA - 105 kr
Erdinger Weissbier Hefe veteöl – 50cl – TYSKLAND - 80 kr
GO LOCAL – från LANDSKRONA
Finn California Lager
- 70 kr
Finn IPA
- 70 kr
Finn Pale ale
- 70 kr

CIDER söt eller torr
Sommersby päroncider – 33 cl - 58 kr
Magners ORGiNAL cider – 33 cl – Irland – 60 kr
NON alcoholic drinks
ÖL & CIDER - 48 kr
Carlsberg alcohol FREE organic LAGER – 33 cl – DANMARK
Eriksberg hovmästarlager – 33 cl - SVERIGE
Erdinger Weissbier VETEÖL – 33 cl – TYSKLAND
Sommersby NON alco Cider – 33 cl
ALKOHOLFRITT VIN – 55 kr
Mousserande alkoholfritt vin
Vitt alkoholfritt vin
Rött alkoholfritt vin
LÄSK – VATTEN – MUST
Ramlösa 33 cl
San pellgrino MINERALVATTEN 75 cl
Pepsi 30 cl
Zingo 30 cl
7up 30 cl
Apelsinjuice/ Äpplejuice/ glas
Must från våra SKÅNSKA producenter

28 kr
65 kr
28 kr
28 kr
28 kr
28 kr
55 kr

KAFFE & TE
Bryggkaffe – 36 kr
Espresso enkel – 30 kr
Espresso dubbel – 40 kr
Capuccino – 45 kr
Te – 36 kr

COFFEEDRINKS
4 cl el 6 cl – 125 kr/140 kr
IRISH COFFEE
Kaffe, farinsocker, Irish Whiskey, grädde
CAFÉ D.O.M
Kaffe, Bénédictine D.O.M, grädde
FRENCH COFFEE
Kaffe, farinsocker, Cognac, grädde
MEXICAN COFFEE
Kaffe, farinsocker, tequila, grädde
CAFÉ ORANGE
Kaffe, Cointreau, grädde
KAFFE KARLSSON
Kaffe, Cointreau, Baileys, grädde

AVEC

PRIS / CL

COGNAC
Grönsteds monopol VSOP
Grönsteds VO
Grönsteds XO
Grönsteds Extra

29 KR
23 KR
30 KR
30 KR

CALVADOS/ARMAGNAC
Boulard pay`s auge
Armangnac de Montal VSOP

29 KR
35 KR

GRAPPA
Grappa di Aglianico
Grappa Musella
ROM
Rum 23 Zakapa
Rom Escudero
Conde De Cuba 7 years 347
Don Papa
Diplomatico
Angostura 1787 15 yo
Angostura 1919 Deluxe blend

WHISKEY
Spirit of Hven Tycho´star
Famous grouse Blended
Old Glen Blended
Bowmore 12 yo Single malt islay
Lagavulin 8 yo Single malt Isaly
Laphroaig Quar.cask S.malt Isaly
Highland park 12 yo Highland
Glenmorangie 10 yo Highland
Glenmorangie 18 yo Highland
Talisker 10 yo
Isle of skye
Blanton´s Bourbon
Auchentoshan 12 yo Lowland

38 KR
26 KR
26 KR
32 KR
35 KR
35 KR
32 KR
32 KR
38 KR
34 KR
37 KR
34 KR

LIKÖRER

25 kr

35 KR
35 KR
35 KR
28 KR
22 KR
25 KR
25 KR
38 KR
30 KR

Ardbeg 10 yo
Bowmore 15yo
Glenfiddish 12 yo
Tullamore Dew
Auchen toskana 12 yo
Caol Ila 12 yo
Springbank 10 yo
Cragganmore 12 yo
Bulleit Bourbon

Håll dig uppdaterad kring våra event på vår hemsida
och via sociala medier.
www.hoteloresund.se
Vi finns på Facebook & Instagram @hoteloresund.se

30 KR
36 KR
32 KR
26 KR
34 KR
32 KR
36 KR
32 KR
28 KR

DESSERT WINE
Sauternes Mouton Cadet Bordeaux, FRANKRIKE – 95 kr
Fantastisk doft av kola och exotisk frukt, stor söt smak med balanserad syra och viss
simmighet, komplext och smakrikt.
Castelnau de Suduiraut Sauternes Bordeaux, FRANKRIKE – 95 kr
Ett supergott sött vin i sann Sauternes anda där frukt och syra gör vinet elegant och
spänstigt. Passar utmärkt till en cremé brûlée.
Domaine Pouderoux Maury Russillon, FRANKRIKE EKO – 95 kr
Ett ”vin doux naturel”. Vinet har en förförande bouguet som påminner om röd solvarm
frukt. Den är det perfekta valet till choklad desserter.
Tokaj late harvest, UNGERN – 85 kr
Ett klassiskt sött vin som kungar under alla tider druckit och döpts i. Härliga gyllene söta
droppar på egen hand eller till en bärig dessert.

PORT WINE
Portvin Fonseca bin 27, PORTUGAL – 85 kr
Stor doft med en ton av fat, mörka bär, plommon och kaffe.
Smakrik, något eldig ton av mörk choklad och mörka bär.
Sherry Amontillado Mira La Mar AECOVI Jerez, SPANIEN – 50 kr
Torr och nötig med stor fyllighet och mycket lång eftersmak,
en av våra absoluta favoriter.
Sherry Fino Pedro Ximenez Cruz Conde Montilla – Moriles, SPANIEN – 50 kr
Torr och mycket aromisk med typisk karaktär av fino.

