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Vinlista Fullerö Kvarterskrog 
CHICAGO – The American Luxury Pizza 

 

 
MOUSSERANDE 

 

Gilloria Spumante Brut 
- Italien  325:- 

Torrt, fruktigt mousserande vitt vin med inslag av päron, honungsmelon, mandarin och 
citrus. Rekommenderas som aperitiv, sällskapsdryck eller till fiskrätter. 

 
 

 
VITA VINER 

 

2019 Vina Maipo – Sauvignon Blanc Chardonnay 
-   Chile 95:-/325:- 

Ett friskt, lätt fruktigt vin bestående av 85% Sauvignon Blanc druvor och 15% chardonnay. 
Aromen är fruktig & örtig med bl.a toner av persika. 
Rekommenderas till mingel, lättare rätter och fisk. 

 

La Désirée, Chardonnay 
- Frankrike 105:- / 375:- 

Fruktig, frisk smak med inslag av päron, honungsmelon, örter, mineral och citrus. Torrt och 
välbalanserat vin. 

 
2019 Stoneleigh, Riesling 
- Nya Zeeland 115:- / 405:- 

Mycket frisk, nyanserad smak med liten sötma. Inslag av päron, nektarin, honungsmelon och 
lime. Rekommenderas till fisk & skaldjur – gärna med asiatiska inslag. 

 

2019 Petit Chablis 
- Frankrike, (petit chablis ) 125:- / 475:- 

Nyanserat & mycket friskt Chablis vin från Frankrike. Inslag av gröna äpplen, päron, mineraler, 
örter och citron. 
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ROSÉVINER 
 

2018 Vina Maipo – Syrah Rosé Reserva 

- Chile, Valle Central, Maule 95:- / 325:- 
Ett medeltorrt rosévin med medelhög syra och en tydlig rödvinbärskaraktär. Lätt 
jordgubbston och en svag örtighet. Rekommenderas som aperitiv, till desserter 

cch till vitt kött. 
 

 

2018 Puy Chéri Syrah Rosé 

- Frankrike, Languedoc – Roussillon 95:- / 325:- 

Ett torrt, lätt och friskt rosévin med undertoner av citrus och en blandning 
av röda bör. Rekommenderas till sallader, bär/desserter eller som 

sällskapsvin. 
 

2019 Baciorosa Appassionate, Tommasi 
- Italien, Vino d’Italia 115:- / 425:- 

 

”Baciorosa” – den rosa kyssen, är ett välbalanserat rosévin från Italien -  en blend 
av 60% Corvina druvor, Molinara, Negroamaro, Primitivo och Rondinella druvor. 

Fruktig smak med inslag av jordgubbar, vit persika, smultron och körsbär. 
Rekommenderas som sällskapsvin, till fisk- och kycklingrätter eller sallader. 

Klassad som ett av de top 9% bästa vinerna i världen. 

RÖDA VINER 
2019 Vina Maipo– Cabernet Sauvignon Syrah – 

Chile 95:-/ 325:- 
Ett lätt vin med inslag av mörka bär, färska örter och mjuka tanniner. 

Rekommenderas till fläskrätter, pastarätter och ost. 
 

Ecologica Cabernet Sauvignon Shiraz 
Chile 105:- /375:- 

Fruktig smak med inslag av fat, svarta vinbär, björnbär, grön paprika & vanilj. 
Rekommenderas till vegetariska rätter eller till rätter av fläsk eller lammkött. 
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2019 Grande Nuit, Merlot 
- Frankrike 105:- / 375:- 

Ett ekologiskt Merlot-vin med mycket fruktig smak. 
Inslag av fat, plommon, björnbär, örter, choklad och lakrits. Rekommenderad till 

lättare rätter, ljust kött eller till smakrika vegetariska rätter. 
 

2015 Montipagano, Montepulciano D’Abruzzo – 
Italien 110:- / 395:- 

Ett mjukt och bärigt vin av Montepulciano druva från Italien. Fylligt utan strävhet. 
 

2019 Alain Jaume, 

Côtes-de-Rhône Grand Veneur Organic Reserve 

- Frankrike (Rhônedalen) 115:- / 425:- 
Ett fylligare vin, kryddig smak med fatkaraktär, inslag av björnbär, lagerblad, hallon, 

svartpeppar, lakrits och vanilj. Rekommenderas till rätter av lamm- eller nötkött. 
 

2018 Castelmare, Valpolicella Ripasso 

Italien, Venetien, (Valpolicella) 115:- / 425:- 

Kryddig smak med inslag av fat, mörka körsbär, sötlakrits, skogshallon, 
kryddnejlika och vanilj. Serveras vid cirka 18°C till rätter av lamm- eller nötkött. 

2015 Barbera  D'asti  Gustin, Rovero 
- Italien, Piemonte , (Barbera d'Asti) 130:- / 525:- 

Fruktig, nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av mörka körsbär, skogshallon, 
choklad, viol, jordgubbar och färska örter. Serveras vid 16-18°C till rätter av fläsk- 

eller lammkött, eller till vegetariska rätter. 
 

2017 Amarone della Valpolicella, Antica Vigna 
– Italien (Venetien , Valpolicella , Amarone della Valpolicella) 

625:- 
Nyanserad, kryddig smak med fatkaraktär, inslag av mörka körsbär, kanel, hallon, 
korinter, peppar och mjölkchoklad. Serveras vid cirka 18°C till rätter av mörkt kött 

(oxfilé, lammytterfilé) eller till lagrade hårdostar. 
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  ÖL 
Mariestads Export 50cl, 5,3% 

Ljus lager 
 

Mariestads Oldox 50 cl, 6,9% 
Ljus bocköl 

 
Norrlands Guld 50 cl, 5,3% 

Ljus lager 
 

Tuborg 50cl, 5.3% 
Ljus lager, Internationell stil, från 

Danmark 
 

Eriksberg 50cl, 5,3% 
Ljus lager 

 
Ship full of Brutal Brewing 

IPA 33cl, 5,8 % 
India Pale Ale (IPA) 

 
Starobrno 33cl 

Ljus lager, från Tjeckien 
 

Heineken 33cl 
Ljus lager, 

 
Carlsberg Hof 33 cl, 4,2% 

(mellanöl) 
Ljus lager, ekologisk 

 
 

 
 
ALKOHOLFRI ÖL 

 
Mariestads 33cl 

 
Carlsberg 33cl 

 
Perlenbacher 33cl 

 
Patronus 40cl  

 
 
 

CIDER 
Breezer lime 33 cl, 4% 

 
Smirnoff Ice 33 cl, 4% 

 
Kopparberg 33  cl, 4,5% 

Jordgubb och lime  
 

Kopparberg 33  cl, 4,0% 
Fläder och lime 

 
 
 

 
Med reservation för ändringar och slutförsäljning. 


