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N o n  A l c o h o l i c

62 krHeineiken

65 krKrusovice

Våra Drafts serveras på 50cl glas

Kaffe 20 kr

Irish Coffee 72 kr

Barnkalas från

    110 kr

A v e c  ( p e r  c l )

C o f f e e

www.gamlebybowling.se www.classicbowl.se 

R o s é

Piemonte Chardonnay 
“EKO”

Ett vin med blommiga dofter av akacia och 
hagtorn även persika och lite ananas samt 
fläder, mjuk smak. Passar perfekt till rätter med 
vitt kött och fiskrätter men även till mingel. 

58 kr / 288 kr

Langhe Arneis “Sofia”

Doft av vita blommor, kamomill, äpple, persika
och hasselnöt. Har en fantastiskt hög och 
balanserad syra.

74 kr / 370 kr

Timorasso “Timian”

Komplex doft av fruktiga parfymer som gröna 
äpplen, vita blommor, örter samt egenskaper
av honung och hö. Smaken är varm och len.

114 kr / 566 kr

Truffle Hunter Barbera

Doft med tydliga inslag av plommon och röda 
bär. Smaken är varm, trevlig och välbalanserad. 

52 kr / 258 kr

Barbera d’Alba “Egidio”

Doft & smak av körsbär, plommon och vanilj.
Smaken är varm och trevligt balanserad.

57 kr / 282 kr

Langhe Nebbiolo

En mjuk doft av violer, hallon och blåbär.
Smaken är typiskt smidig, slät och fyllig med 
trevliga tanniner

74 kr / 370 kr

Valpolicella Ripasso Classico 
“Podera Bertarole”

Doft & smak av körsbär och plommon med 
kryddiga toner av läder & peppar. Passar till 
rött kött, vilt, starkt smaksatt mat.

94 kr / 468 kr

Amarone della Valpolicella
Classico “Terre di San Zeno”

Smak av körsbär i brandy, vilda bär, lakrits och
anis. En mycket behaglig smak med en intensiv
ihållande eftersmak.

198 kr / 995 kr

Bardolino Chiaretto
Classico “EKO”

Fuktig och bärig doft o smak med inslag av
hallon, körsbär och örter. Passar mycket bra till 
fisk eller fågel. 

62 kr / 308 kr

V.S.Q Ventuno Brut Rosé
“EKO”

Körsbärsröd med doft och smak av jordgubbar 
och röda frukter och en touch av mandel.
Trevlig som aperetif eller som aptitretare
till rätter av ljust kött.

58 kr / 288 kr

V.S.Q Ventuno Brut
Millesimato “EKO”

Gyllengul med doft av blomman akacia. Smaken 
är mjuk, elegant och fräsch med en touch av 
mandel. Trevlig som aperetif eller som aptitretare
till rätter av ljust kött och fiskbaserade rätter.

58 kr / 288 kr

Moscato d’Asti “EKO”

Doft av färska bär och blommiga nyanser, 
balanserad sötma med stöd av en bra syra.

52 kr / 258 kr

Briska Cider

- Päron
- Fläder
- Golden
- Blåbär Hallon

55 kr

Coca Cola, Coca Cola Light/Zero 20 kr

Sprite, Fanta 20 kr

Loka mineralvatten 20 kr

Mariestad alkoholfri öl 30 kr

Briska alkoholfri cider 35 kr

Alkoholfritt rött & vitt vin 40 kr

Lagavulin 16 yo, Single Malt 29 kr

Oban 14 yo, Single Malt 27 kr

Talisker 10 yo, Single Malt 25 kr

Grönstedts Cognac V.S.O.P 20 kr

Larsen Cognac 22 kr

Contreau 21 kr

Kaffe Karlsson 72 kr

Drambuie 21 kr

Xanté 18 kr

Plantation Rum 22 kr

Baileys 16 kr

Dooleys 16 kr

Anée Fine Calvados 20 kr

Hot Shot 59 kr

Langhe Rosato “Dolcevita”

Mjuk smak av röda vinbär, hallon, nässlor och
blodgrapefrukt. Passar perfekt till fisk eller som
en aperetif.

74 kr / 370 kr

Wisby Pils 33 cl - 53 kr

Mariestads Export 50 cl - 65 kr

Mariestads Continental
(Mellanöl)

33 cl - 52 kr

Wisby Sitting Bulldog  IPA 33 cl - 56 kr

Wisby Sleepy Bulldog Pale Ale 33 cl - 56 kr

Wisby Kloster Ofiltrerad 33 cl - 56 kr

Norrlands Guld 50 cl - 58 kr

S p e c i a l  a v e c
Gravity of Gambowl 4 yo,
Single Malt

58 kr

Egenproducerad hos Mackmyra, lagrad på ett
“small barell” fat 30L bestående av “Sherry 
Oak” från Jack Daniels US med gavlar i ek 
från Visingsö.

Amstel 33 cl - 53 kr

Mjuk Vaniljglass  54 kr

D e s s e r t
Mjuk Vaniljglass  54 kr
med chokladsås och bär.

Chokladmousse  54 kr
med bär.


