
Dryckesmeny

Vi kan servera buffé för 30-50 personer 
i vår festlokal …

…och lunch eller 2- och 3-rätters 
middag för mindre grupper i vårt kök…

…eller vid någon av våra uteplatser.

Kanske en mysig stund i vår relax …

… och lite bubbel eller en öl i badtunnan.

Välkomna!
Ing-Marie & Stig Wall

Vännfors 104
91192 Vännäs

Telefon:  0935-40112
Mobil:    070-6629075

Hemsida: www.wallhalla.se

http://www.wallhalla.se/


Prosecco
Italien
Ekologisk
Fruktig smak med inslag 
av päron, honungsmelon 
och mandarin.

½ flaska   1 flaska
37,5 cl         75 cl

108:- 208:-

Vita viner

Petit Chablis
Frankrike
Nyanserad, mycket 
frisk smak med inslag
av gula plommon, 
bivax, örter, mineral 
och citron. 

Raccolto
Italien
Ekologisk  
Mycket fruktig smak 
med inslag av fat, 
svarta vinbär, mörka 
körsbär, kryddor och 
lakrits..

Röda viner

Mousserande Öl, Westerbottens Bryggeri

Malgomaj, 33 cl, 5,0 vol %

Ofiltrerad öl av lagertyp. 
Smakrik med en rejäl dos 
humle. 

Hummelholm, 33 cl, 5,9 vol %

Ofiltrerad så kallad India
Pale Ale med påtaglig 
beska och aromatisk
humledoft. 

Röbäck, 33 cl, 5,6 vol % 

Ofiltrerad, lite mörkare ale.
Påminner om den typ av öl 
man kan få på en brittisk  pub, 
men är lite mindre söt för att 
vara en mörk öl. 

60:-

60:-

60:-

Vithatten, 33 cl, 4,8 vol % 

En frisk veteöl som 
släpptes inför sommaren 2015. 
Vithatten smakar extra bra med 
en bit citron i glaset. 60:-

Bloodstone
Australien
Ekologisk
Generöst fruktig smak 
med rostad 
fatkaraktär, inslag av 
mörka bär, kaffe, 
peppar, mynta och 
vanilj.

Lindemans Bin 65 
Chardonnay
Australien
Mycket fruktig 
smak med inslag 
av fat, galiamelon, 
persika, gula 
päron och vanilj.

108:- 208:-

Nils Oscar, 33 cl
Sverige
Maltig smak med tydlig beska, 
inslag av aprikos, apelsinskal, 
knäckebröd, ljus sirap och 
tallbarr. 30:-

Alkoholfri öl
Äppelmust

Jus de Pommes Artisanal 
Pétillant, 75 cl
Frankrike
Ekologisk, alkoholfri
Fruktig, pärlande smak med 
karaktär av äpplen, honung 
och torkade örter.

80:-

Rovögern, 33 cl, 5,0 vol % 

Maltig smak med inslag av 
knäckebröd, aprikos, ljus sirap 
och apelsinskal.

148:- 268:-

108:- 208:-

148:- 268:-

60:-

Grönåker, 33 cl, 5,1 vol % 

Ekologisk. Humlearomatisk 
smak med tydlig beska, inslag 
av apelsinmarmelad, mango, 
ananas och tallbarr

60:-


