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cocktail & grogg

sazerac 135:-
rye whiskey, cognac, absinth, 
paychauds bitter, råsocker, citron

gin & tonic 125:-
hendrick’s gin, fentimans tonic, 
citron, gurka

bellini 130:-
persikopuré, champagne

rom & ginger ale 135:-
botran rom, fentimans ginger ale, 
mynta, lime

mousserande

champagne, ayala 125:- / 620:-
druva: pinot noir, chardonnay, pinot meunier 
område: champagne, frankrike

prosecco, bolla 95:- / 450:-
druva: glera 
område: veneto, italien

rosébubbel, arc-en-ciel,  59:- 
alkoholfritt, 0,5%, (20cl flaska) druva: grenache 
område: languedoc, frankrike

öl & cider

kronenbourg 1664 48:-
ljus lager, frankrike

orval 65:-
trappistöl bryggd utav munkar, belgien

monkey business,  72:-
fjäderholmarnas bryggeri 
american pale ale, sverige

no.3, bryggartäppan    69:-
pale ale, sverige

betty brown, lervig aktiebryggeri 68:-
brown ale, norge

big wave, kona brewing co 69:-
golden ale, hawaii

san miguel 0,0% 39:-
alkoholfri ljus lager, spanien

cidre de normandie, boulard 68:-
torr äppelcider, frankrike

vitt vin

le versant 2014 89:- / 325:-
druva: chardonnay
område: pays d´oc, frankrike

le bel ange 2014 98:- / 363:-
(ekologiskt) druva: chardonnay
område: pays d’oc, frankrike

finca montepedrosa 2014 99:- / 365:-
druva: verdejo
område: rueda, spanien

ara single estate 2014 120:- / 470:-
druva: sauvignon blanc 
område: marlborough, nya zeeland

steininger 2013 125:- / 495:-
druva: grüner veltliner
område: kamptal, österrike

naturvin

fråga oss om vad vi serverar  
för tillfället...

rött vin

le versant 2012 89:- / 325:-
druva: syrah
område: pays d´oc, frankrike

cantos de valpiedra 2011 99:- / 365:-
druva: tempranillo
område: rioja, spanien

altos las hormigas 2013 115:- / 445:-
druva: malbec
område mendoza, argentina

odyssée 2012. 128:- / 499:-
(biodynamiskt) druva: grenache, mourvèdre, syrah
område: rhône, frankrike

donna margherita 2013 130:- / 505:-
(ekologiskt) druva: barbera d´alba
område: piemonte, italien

ara single estate 2012 135:- / 525:-
druva: pinot noir
område: marlborough, nya zeeland

thirst 2014 120:- / 470:-
(osvavlat) druva: gamay
område: coastal region, sydafrika

beaune bastion 1er cru 2010 720:- 
(endast på flaska) druva: pinot noir
område: bourgogne, frankrike

natureo free 2013 90:- 
alkoholfritt (37,5cl flaska) druva: syrah
område: spanien
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lemonad & läsk

bubbelvatten 15:- 

ekologisk mjölk 15:-

hemkokt saft 20:-

coca cola 30:-

coca cola zero 30:-

victorian lemonade 34:-

rose lemonade 34:-

tonic water 30:-

ginger ale 30:-

ekologisk fläderjuice 36:-

mousserande vita vinbär 38:-

kaffe & te
allt vårt kaffe, både brygg & espresso, är soltor-
kat, naturligt processat och direct trade, sedan ros-
tat av Stockholm Roast i jordbro söder om söder och 
slutligen nymalt av oss här på Gyllenborgen. vårt te 
är ekologiskt och direct trade och även det från 
Stockholm Roast.

bryggkaffe 28:-

espresso 15:- / 20:-

cappuccino 32:-

caffè latte 35:-

varm choklad 38:-
belgisk choklad, lättvispad grädde, 
marsmallows och riven mintchoklad 

earl grey 28:-
svart te, bergamott

sencha 28:-
grönt te, naturellt

elf dew 28:-
grönt te, blommor 

rooibos 28:-

rött te

starkvin, snaps & avec

château de beaulon 18%, (8cl) 72:-
rött starkvin med cognac, 
lagrat på ekfat 10 år

château de beaulon 18% (8cl) 72:-
vitt starkvin med cognac, 
lagrat på ekfat i 10 år

le roche 30:-/cl
cognac xo, lagrad 18 år, frankrike

johnnie walker red label 22:-/cl
whiskey, skottland

botran solera 1893 30:-/cl
mörk rom, gran reserva, 
lagrad 18 år, guatemala

la maraude 25:-/cl
calvados vieux, 
lagrad 3 år, frankrike

fernet branca 20:-/cl
bitter, italien

o.p. andersson 20:-/cl
brännvin, sverige

karlshamns flaggpunch 15:-/cl
punch, sverige

kära gäster!

om ni känner för att gå ut och ta ett bloss, så skulle vi ödmjukast 
vilja be er att gå till höger och över gatan till den lilla parken på 

andra sidan, detta för att inte störa våra grannar.

tack på förhand!


