Shakespeares husdrinkar
Shakespeare Lemonade 99 :Skånska Spritfabrikens stoutfatlagrade äppelsprit destillerad på äpplen
från Österlen, Virtuous Bitter Lemon, fläder, citron, socker.

Sommarkyss 99 :Virtuous ekologiska hallonvodka från Hälsingland kryddad
med enbart äkta hallon, röda vinbär, citron, socker, bubbel.

Vanilla Passion 99 :Virtuous ekologiska vaniljvodka från Hälsingland kryddad
med enbart äkta vanilj, passionfrukt, socker, citron.

Green Summer 109 :Clairin Vaval, antagligen den hippaste rommen i barvärlden,
gurka, mynta, lime, socker.

Strawberry Smash 99 :Virtuous ekologiska vanilj- samt chilivodka från Hälsingland kryddade med
enbart äkta ingredienser, jordgubbar, mynta, citron, socker.

Shakespeare Spritz 99 :Rhubys rabarberlikör från Åkers Styckebruk, Jonas Bronck's
aronialikör från Havsjö, citrontonic från Three Cents.

Shakespeare Gin & Tonic 99 :Hemgjord gin på Virtuous Vodka med stor smak av enbär,
rosmarin, indian tonic, citronzest.

Skånska Gin & Tonic 99 :Skånska Spritfabrikens ekologiska och kryddiga gin,
gurktonic från Three Cents, apelsinzest.

På Shakespeare använder vi bara kvalitetssprit med fokus på svenska
hantverksprodukter i våra cocktailrekommendationer. Vi använder
också bara äkta ingredienser att blanda ut spriten med.

Shakespeares cocktails i världsklass
enbart fredag & lördag från kl 17

North to South 119 :Jonas Bronck's älgörtslikör från Havsjö, Virtuous Vodka Bitter Lemon,
citron, socker, äggvita, hemgjord rosenbitter.

Apple met Pear 119 :Skånska Spritfabrikens fatlagrade äppelsprit destillerad på äpplen från Österlen,
inkokt päron, citrongräs, socker, citron, bränd kanel, torkad apelsin.

Raspberry Chili Sour 119 :Virtuous ekologiska hallon- samt chilivodka från Hälsingland kryddad med enbart
äkta hallon resp chili, citron, rabarber, äggvita, frystorkade hallon.

Richard III 119 :Whisky, fikon, socker, citron, rosmarin, hemgjord apelsinbitter,
apelsinzest.

Ginger Basil Lemonade 119 :Virtuous ekologiska ingefärsvodka från Hälsingland kryddad med enbart
äkta ingefära, basilika, citron, socker, äggvita, soda.

Chamomile Hamlet 119 :Hemkryddad gin på Virtuous Vodka, Jonas Broncks Aronialikör från Havsjö,
kamomill, socker, citronjuice, hemgjord citronbitter.

A Midsummer Night´s Dream 119 :Pisco Waqar, Clairin Vaval, antagligen den hippaste rommen i barvärlden,
limejuice, kokos, socker, hemgjord rosenbitter.

Juliette & The Mexican 129 :Del Maguey Vidas ekologiska mezcal, Virtuous Vodka Chili, grapefrukt,
citronjuice, socker, äggvita, soda, hemgjord apelsinbitter.

King Lear 109 :Husets tappning av Baileys. Virtuous vanilj-, ingefärs- och chilivodka, äggula, socker.

På Shakespeare använder vi bara kvalitetssprit med fokus på svenska
hantverksprodukter i våra cocktailrekommendationer. Vi använder
också bara äkta ingredienser att blanda ut spriten med.

Shakespeares fantastiska viner

Bubblande
Cava Dominio de los Duques 74/370 :Merlot, Cabernet Franc, Bobal, Albariño & Tempranillo, Valencia Spanien

Champagne André Moussy 555 :Ekologiskt tillverkad, Chardonnay Blanc de Blancs, Champagne Frankrike

Rosé
Louison 72/360 :2016, Grenache, Cinsault & Syrah, Provence Frankrike

Vita
Perlage 71/355 :2015, biodynamisk & ekologisk certifierad, Pinot Grigio, Molise Italien

Diwald 91/455 :2015, ekologisk certifierad, Grüner Veltliner, Goldberg Österrike

Valentine Zusslin 108/540 :2012, biodynamisk & ekologisk certifierad, Riesling, Alsace Frankrike

På Shakespeare använder vi bara kvalitetsviner med fokus på eko- och naturvin med lite eller
inga tillsatser. De flesta av våra viner är från mindre producenter som arbetar med själ,
hjärta och kärlek. Hos oss straffar vi varken produkter eller gäster med höga
procentpåslag. Här ska ingen bli rånad av att dricka ett fantastiskt vin.

Shakespeares fantastiska viner

Röda
Fattoria Vaira 71/355 :2016, biodynamisk & ekologisk certifierad, Montepulciano & Sangiovese, Molise Italien

Time Waits for no one 80/400 :2014, ekologiskt tillverkad, Monastrell, Jumilla Spanien

Avalon Cab 81/405 :2014, Cabernet Sauvignon, California USA

Domaine Servans Jonas 87/435 :2014, ekologisk certifierad, Grenache & Syrah, Côtes de Rhône Frankrike

Barbera d´Alba Donia 87/435 :2011, ekologiskt tillverkad, Barbera, Roero Piemonte Italien

Muriers 91/455 :2014, ekologiskt tillverkad, Cabernet Franc & Grolleau, Anjou Frankrike

Buondonno Campo Ai Ciliegi 535 :2012, ekologisk certifierad, Syrah, Toscana Italien

Carlo Viglione Barolo 837 :2011, ekologiskt tillverkad, Nebbiolo, Piemonte Italien

På Shakespeare använder vi bara kvalitetsviner med fokus på eko- och naturvin med lite eller
inga tillsatser. De flesta av våra viner är från mindre producenter som arbetar med själ,
hjärta och kärlek. Hos oss straffar vi varken produkter eller gäster med höga
procentpåslag. Här ska ingen bli rånad av att dricka ett fantastiskt vin.

