Öl

Helsinge Pilsener

89 kr

Ljusne, Söderhamn, Sverige 50 cl: 5 %

Pilsner med relativt hög beska. Ofiltrerat och opastöriserat färsköl. Bryggt enligt tyska renhetslagarna.

Helsinge Rököl

89 kr

Ljusne, Söderhamn, Sverige 50 cl: 5 %

Mariestads 3,5

49 kr

Grängesberg, Sverige, 50 cl: 3,5 %

Lageröl med fyllig, frisk smak och balanserad beska.

Staropramen Non Alcoholic

45 kr

Tjeckien, 33 cl: 0,5 %

Mariestads Alkoholfri 0,5

42 kr

Grängesberg, Sverige, 33 cl: 0,5 %

399 kr

Alto Pina Reserva

339 kr
Portugal: castelão, aragonez, touriga 14 %, 5 g
Fruktig smak med fatkaraktär, inslag av mörka
körsbär, choklad, björnbär, örter, kaffe och vanilj.
Till lamm, nötkött.

Bianchi Montepulciano d’Abruzzo 339 kr
Italien: montepulciano, cab sauv 13 %, 5 g
Fruktig, ungdomlig smak med inslag av mörka
körsbär, blåbär, örter och viol.
Till ljust kött, vegetarisk pasta.

Chile: ekologisk cabernet sauvignon,
carmenère, syrah 13 %, <3 g

Champagne Beaumont des Craπ-yères Grande Réserve Brut 12 %, 8 g 799 kr
Frankrike: meunier, chardonnay, pinot noir
Nyanserad, mycket frisk smak med inslag av röda
äpplen, rostat bröd, nougat och apelsin.
Till fisk, skaldjur, fågel, även aperitif.

Rotari Brut Riserva

549 kr

Champagnemetoden. Fruktig smak med inslag av
gula äpplen, päron, honung, ljust bröd, nougat och
citrus. Till fisk, skaldjur, även aperitif.

Spanien: ekologisk pansa-blanca (xarel-lo),
macabeo, parellada, chardonnay 12 %, <3 g

Kryddigt och mustigt med inslag av fat, körsbär, hallon,
lakrits, örter och kanel. Till fläsk, lamm, vegetarisk pasta.

Casas Patronales Rich (karaff/glas)

Bärig, mycket frisk smak med inslag av vattenmelon,
smultron, lavendel och blodgrapefrukt.
Till fisk, fågel, sallader, även sällskapsdryck.

Privat Brut Nature Reserva

Lageröl med kryddig och maltig doft med inslag av
humlearom. Till husmanskost.

Italien: montepulciano, sangiovese 13 %, 4 g

409 kr
Frankrike: grenache, andra druvor 13 %, <3 g

Italien: chardonnay, pinot noir 12,5 %, 6 g

Lageröl med tydlig brödighet, stram beska samt
blommiga och örtiga inslag. Till fetare rätter.

Tajano Rosso Piceno

Domaine de Collavery

Mousserande vin

Lageröl med balanserad ton av rökighet (”rauchbier”).
Ofiltrerat och opastöriserat färsköl. Bryggt enligt
tyska renhetslagarna.

Rött vin

Rosévin

499 kr

Champagnemetoden. Fruktig, mycket frisk smak med
inslag av gröna äpplen, lime, örter, kex och mineral.
Till fisk, skaldjur, även aperitif.

Charles de Fère Blanc de B Brut
Frankrike, 20 cl: 11,5 %, 7 g
chardonnay, ugni blanc, colombard

149 kr

Fruktig, mycket frisk, ungdomlig smak med inslag
av gröna äpplen, kex och lime. Till fisk, skaldjur,
vegetariskt, även aperitif.

Cider

Strongbow Apple Ciders British Dry 79 kr
England, 33 cl: 5 %, 26 g

Fruktig smak med inslag av vinteräpplen, torkade aprikoser, kryddor och halm. Till gris, fågel, även aperitif.

259 kr
75 kr

Mycket fruktig smak med inslag av svarta vinbär, svart-,
peppar, hallon, körsbär och färska örter. Till lamm, nöt.

Vitt vin

Starkvin

Portal Dry White Porto

Portugal, malvasia fina, gouveio, moscatel
8 cl: 20 %, 53 g

89 kr

Nyanserad smak med liten sötma, inslag av fat, gula
äpplen, valnötter, citrus, honung, aprikos och kryddor.
Till patéer, kallskuret, även aperitif.

Matua Organic Sauvignon Blanc

Ruby Port Red Port

Aromatisk, mycket frisk smak med inslag av päron,
svartvinbärsblad, passionsfrukt, kiwi och lime.
Till fisk, vegetariskt.

Fruktig, söt smak, inslag av katrinplommon, svartpeppar,
torkade fikon och nötter. Till efterrätter, lagrade ostar.

459 kr
Nya Zeeland: ekologisk sauv blanc 13,5 %, 3 g

Casal di Serra Classico Superiore
Italien: verdicchio 13 %, 4 g

419 kr

Irland, 5 cl: 17 %, 224 g
379 kr

Österrike: riesling, grüner veltliner 12,5 %, 5 g
Fruktig, mycket frisk smak med inslag av päron,
honungsmelon, gröna äpplen, örter och lime.
Till fisk, skaldjur, vegetariskt.

KWV Chardonnay (karaff/glas)
Sydafrika: chardonnay 13 %, 3 g

Likör och punsch

Baileys Original Irish Cream

Fruktig smak med inslag av gula päron, äpplen, örter
och citrusskal. Till fisk, skaldjur, vegetariskt.

Leth Duett Grüner Veltliner

Portugal, 8 cl: 20 %, 97 g

63 kr

83 kr

Gräddig, mycket söt smak med inslag av gräddkola,
vanilj, mjölkchoklad, aprikos och whiskey. Avec.

Cointreau

Frankrike, 1 cl: 40 %, 228 g

21 kr

Söt, påtaglig karaktär av apelsin och citrusskal. Avec.

299 kr
79 kr

Fruktig, ungdomlig smak med inslag av fat, gula päron,
persika, vanilj och citrus. Till fisk, fågel, vegetariskt.

Lapponia Hjortron

Finland, 1 cl: 21 %, 268 g

Aningen simmig, mycket söt smak med påtaglig
karaktär av mogna hjortron. Till efterrätter, även avec.

16 kr

Grönstedts Blå
Extra gammal arrakspunch

17 kr

Matfors, Sundsvall, Sverige, 1 cl: 26 %, 333 g

Mycket söt och simmig, kryddig smak, inslag av fat, apelsinmarmelad, marsipan, torkad ananas och arrak. Avec.

Konjak

Grönstedts Monopole VSOP
Frankrike, 5 cl: 40 %, 4 g

129 kr

Dryck

Druvig smak med fatkaraktär, inslag av aprikos,
apelsinskal och vanilj. Avec.

Whisky

Mackmyra brukswhisky

33 kr

Gävle, Sverige 1 cl: 41 %

Maltig, nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av
honung, halm, aprikos, vanilj och apelsinsskal. Avec.

Brännvin

Hallands fläder

Sundsvall, Sverige, 5 cl: 38 %, 18 g

109 kr

Kryddig smak med liten sötma och tydlig karaktär av
fläder, inslag av kummin och kanel. Snaps.

Skåne akvavit

Sundsvall, Sverige, 5 cl: 38 %, 5 g

107 kr

Ren, kryddig smak med inslag av kummin, anis
och fänkål. Snaps.

Absolut Vodka

99 kr

Åhus, Sverige, 5 cl: 40 %, <3 g

Ren smak med inslag av ljust bröd och citrus. Snaps.

Gin Havtorn

34 kr

Tevsjö, Järvsö, Sverige, 1 cl: 40 %
Enbär och havtorn. Avec, snaps.

Järvsö Aquavit Royal

27 kr

Tevsjö, Järvsö, Sverige, 1 cl: 42,5 %

Kungsgården Långvind
Mat & dryck
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för våra gäster

Pors, fänkål och anis. Snaps.

Hälsingesnaps

26 kr

Tevsjö, Järvsö, Sverige, 1 cl: 42,5 %

Agneta och Jörgen Bengtson

Lingon. Avec, snaps.

Gordon’s London Dry Gin

18 kr

England, 1 cl: 37,5 %, <3 g

Örtig smak med tydlig karaktär av enbär,
inslag av koriander och citrus. Snaps.

Alkoholfria alternativ till vin
Cabernet Sauvignon (rött)
Tyskland, 75 cl: 0,5 %, 6,5 g
Chardonnay (vitt)
Tyskland, 75 cl: 0,5 %, 6,5 g

170 kr
170 kr

Kivik skånsk äppelcider (vitt)
Kivik, Sverige, 33 cl: 0,5 %, 58 g

Måltidsdrycker

Läsk, Zingo/Fanta, Cola/Pepsi, 33 cl
Färskpressad apelsinjuice, glas 20 cl
Äppeljuice, glas 20 cl
Mjölk, glas 25 cl
Ramlösa/Loka, naturell och citrus, 33 cl
210625

Välkommen önskar värdparet

45 kr

27 kr
27 kr
27 kr
27 kr
27 kr

g: gram socker per liter dryck

Kungsgården Långvind
825 96 Enånger
telefon 0650-822 33
e-post info@langvind.com
webbplats www.langvind.com
facebook.com/kungsgarden.langvind
www.tripadvisor.se, sök efter
Kungsgården Långvind Mat & dryck

