MAT

VIN

CO C K TA I LS

ÖL

Hos Haqvin lagar vi mat med en
hundraåttiogradig sväng och i de svängiga mötena
krockar ingredienser från både Sverige och andra delar
av världen med varandra.
Och så blandar vi drinkar med skogens grönska som bas.
Rosenkvitten, björkar och granar samsas med skånsk gin i
gårdens allra godaste drinkar.
Välkommen!

E T T T E FAT M E D MAT
Alldeles precis som det låter! Beställ ett eller flera tefat till något
gott i glasen. Eller som försnacks till de lite större rätterna.
Varma oliver
Det är en helt annan upplevelse när oliverna kommer till bordet i sin
goda olja som är varm.

55

Saltgurka med smetana och rökt honung
Testa tillsammans med ett glas kall Riesling. Ohh, säger vi bara!

50

Hummus, grönt och friterat libabröd
Doppa grönt och knaprigt liba i den goda röran.

65

Nybakat bröd med vispat smör

55

Hemmarostade blandade salta nötter

50

Eldad gruyère, timjan och tomatmarmelad
Med lite socker på toppen blir smaken gudomlig. Druvan Passerina är
perfekt till.

65

Hemmalagade varma chips med dipp
Kan vi också kalla för ”en svensk fredagskväll”, men det är sällan du
får nyfriterade varma chips hemma, eller hur?

65

Pak Choi, långbakad biff
En långbakad biff med chili , soja, sesam och andra godsaker.
Och så lite jordnötter på toppen.

95

Tryffelsalami
Gillar du tryffel sitter denna som en smäck!

55

Skogsgröna musslor
Både gott och nyttigt med den grönläppade musslan. Här i gott
sällskap med persilja, vitlök, chili och picklad shalottenlök.

65

Salsiccia med syrad kål & senapsfrön
Varm korv på ett betydligt piffigare vis. Här med syrad spetskål.

65

Variation på betor med getoströra
Alla goda ting är tre så här kommer betorna både picklade, kokta
och rostade. Och så getoströran till detta - gott gott.

55

Vildsvinsbresaola
Med inlagd svamp, krasse och olivolja

85

E N L I T E STÖ R R E RÄT T
Här lagar vi mat med en hundraåttiogradig sväng och i de
svängiga mötena krockar ingredienser från både Sverige och
andra delar av världen med varandra.

Gnocci & pumpa
En italienare får sig en twist i köket tillsammans med svensk pumpa i
krämig sås. Örter och parmesan som de små prickarna över det goda.

185

Friterad kyckling med svenska rötter
Kycklingfilé som fått inspiration från Asien med chili och ingefärsinlagda svenska rötter i kombination med tångsallad.

195

Piggvar, äpple & fänkål
Lilla firren avnjuts med en sabayonne på brynt smör tillsammans med
fänkål och svenska höstäpplen. Den kombon är riktigt god, vill vi säga!
Potatispuré därtill.

220

Oxkind, säsongens svamp & rött vin
Oxkind som gottat sig länge, länge i rödvin och rökt sidfläsk. Gott,
mustigt och så lite torkad parma på toppen för knapret. Potatispuré
därtill.

215

Pelle Janzon
Klassiskt bankad oxfilé carpaccio-style med löjrom och en sojagravad
äggula som pricken över allt. Serveras kall och som en mellanrätt i
storlek.

175

E N ASS I E T T M E D E F T E R RÄT T
Utan lite sött och gott blir måltiden liksom aldrig helt komplett.
Kokospannacotta med syltad citron
En italienare i svensk tappning. Söt, syrlig och blommig.

65

Bakat äpple, rosmarinkola, smördegstäcke
I en liten gjutjärnsgryta bakas äpplet tillsammans med det goda söta
och med smördeg som lock. En kula vaniljglass serverar vi till (smälter
så gott på toppen).

75

L´Affogato al Limoncello
När man har en sådan fantastiskt god Limoncello som vi har kan man
inte få en bättre kombo än i denna! Citronsorbet som toppas med
Limoncello.

75

HAQVINS ALLDELES EGNA DRINKAR
Hos oss byter vi våra egenkomponerade drinkar lika ofta som Herr
Haqvin en gång i tiden bytte sin tagelskjorta. Den röda tråden med
smaker från de svenska skogarna hittar du dock alltid i någon form.
Gammalt möter nytt och klassiker blir twistade i baren. Vi skruvar och
skakar!

Clockwork Orange
En gäst bad oss att skapa något sött och lite spritigt med vodka som
bas så då rörde vi vodkan tillsammans med älgört, honung och angostura orange. ”Klockrent”, sa gästen, och ”tack” svarade vi.
En aperitif för dig som vill ha det enkelt med mycket omtanke.

155

Them Apples
Äpple, gran & fläder. Skogens härligheter blandas med calvadosens
runda smak och skapar en perfekt friskhet. *

155

Woodstock 21
Vår signaturcocktail! En frisk känsla av skog med smaker av björk och
gran. Rosenkvitten binder samman smakerna med en perfekt syra och
med en klassisk gin som spritbas. *

155

Countess
Svarta vinbär och tranbär, den mexikanska hettan av tequila och vår
rosévermouth. Och så lite svart salt på kanten. Favoritdrink? Absolut! *

155

Bohemian Remedy
Het och full av vitaminer! Chilivodka från svenska källor blandas med
ingefära och en klassisk bourbon. Gillar du lite spicy är denna ditt val*

155

Skogstokig
Björk, fläder och doft av viol, en riktigt härlig kombination av den
svenska skogen! Perfekt för dig som vill ha något som drar åt det lite
sötare hållet men med samma balanserade syra som i våra andra
cocktails.*

155

Twisted Sister
En GT med twist! Denna gång rör vi gin med älgört och björk som
sedan toppas med tonic med smak av fläder och citrongräs.

155

Redrum
Mörk rom, hallon och vanilj bildar en riktigt god harmoni. *

155

Falling Slowly
En cocktail som drar åt det bittra hållet med älgört och lite extra lagrad
bourbon. Smak av mandel från Disaronno och med en avslutande
friskhet. *

155

Woodruff
Här låter vi myskmadra vara stjärnan i drinken. Blandad med lagrad
gin, grapefrukt och gårdens egna champagnesyrup. *

155

Wanna Bee
En smarrig twist på en Margarita med det häftiga superbäret aronia.
Här låter vi den mexikanska hettan möta svensk sötma och syra.*

155

Ballroom Woods
Vitaminkick utan dess like! Drar åt det bittra hållet med ingefära,
bittermandel i form av fantastisk älgört som sedan blandas med färska
citrusfrukter, angostura och husets egna champagnesyrup.
En ekfatslagrad gin får agera grund. *

155

Passion Sour
Den syrliga passionen möter den solbeska flädern och enar sig
galant. Syrlig, fräsch och perfekt att ta fram varma sommarminnen till. *

155

Haqvin Coffee
Som en liten varm omfamning. Mörk rom, galliano och vår egna
kardemummasyrup. Med grädde och kanel. Jamen alltså!

155

* Innehåller äggvita

HAQVINS KL ASSISKA DRINKAR
Jo jo - vi kan visst sluta twista och blanda alldeles fantastiska klassiker också.
130 kronor för 4 cl och 150 kronor för 6 cl

Dry Martini
Stirred, not shaken. Sorry, Mr Bond. Gin och Dry Vermouth, serveras givetvis
med oliv. Och klart att vi kan göra den lite dirty om du vill.
Negroni
Du får gin, Campari och Martini Rosso som rörs med oljor från apelsin.
Serveras sedan som en perfect serve med sodavatten bredvid, så väljer du
själv hur du vill blanda.
Old Fashioned
En vis man lärde vår bartender att röra en noggrant utvald bourbon med
angostura och låta honung ersätta sockerbiten. Lite annorlunda kontra vår
kända favorit men oj, så gott!
Cosmopolitan
Drinken vi alla känner till men som never goes out of style. Citronvodka,
apelsinlikör, limejuice, tranbärsjuice och sockerlag. Vad kan gå fel? *
Whisky Sour
Bourbon, angostura, citronjuice och sockerlag. Skål säger vi bara till en
gammal goding! *
Margarita
Självfallet har vi originalet om vi har twisten! Tequila, apelsinlikör och lime i
mängder. Hel eller halv saltkant på glaset? *
Gin Fizz
Så enkelt men ack så gott! Gin, citronjuice, sockerlag. Klockren kombo. *
Lynchburg Lemonade
Jack Daniels, apelsinlikör, citronjuice och sockerlag. Så läskande och
uppfriskande! Perfekt för dig som tror att du inte gillar whisky men som känner
för att gå utanför the comfort zone ikväll.

Caipiriña
Brasilien hälsar på! Deras nationaldrink innehåller Cachaça,
rörsocker och massor av lime. Vi lovar, den är bättre än en Mojito!
Vodka Lime
Vodka, lime och sockerlag. Tre fantastiska ingredienser som här lever i
tidlös symbios med varandra.
Plain Daiquiri
Det glömda originalet. Här skakas ljus rom med limejuice och sockerlag och serveras sedan med ett Maraschinokörsbär.
Espresso Martini
Vodka, kaffelikör och en dubbel espresso. En perfekt kombination som
alltid piggar upp och aldrig sitter fel.
Psst. Bartendern har såklart en twist på även denna drink!
Irish Coffee
Irländsk whiskey rörs med farinsocker, fylls sedan med rykande kaffe
för att toppas med grädde.
Mr Coffee
Vår tolkning av en Kahlùa Coffee. Här har vi kaffelikören Mr Black i
kaffet. Våga vara annorlunda!
Kaffe Karlsson
Den svenska klassikern! Baileys möter apelsinlikör och blir till en perfekt
harmoni med det varma kaffet och grädden på toppen.

* Innehåller äggvita

HAQVINS

ALKOHOLFRIA

DRINKAR

Vi kan svänga till de flesta av våra drinkar att bli alkoholfria, men några godingar
har vi redan tänkt ut till dig.
Peace & Löv
Björk och rosenkvitten tillsammans med citron, tranbär och husets
champagnesyrup. Frisk och syrlig och passar alldeles utmärkt till våra
varma chips. *

95

Applepine
En riktigt bra drink kan göras både med och utan alkohol, så därför
skapades den här. Äpple och gran är stjärnorna i denna. Lite grapefrukt och rallarrosjuice dansar med och då blir det riktigt smarrigt. *

95

Cosmocomet
En alkoholfri tolkning av den tidlösa Cosmopolitan. Härligt frisk med
superaronian som medspelare. *

95

Lemon Tree
Friskheten själv! Citruschock möter ingefära, gran och honung. En riktig
energikick! *

95

Virgin tonic
Som på riktigt, fast ändå inte.
Välj din smak:

95

Citrus 			
Svartpeppar & Gurka
Citrongräs & Fläder		

* Innehåller äggvita

Klassisk smak, precis som originalet.
Nästan som om Hendricks var med.
Friskt och fräscht säger vi bara.

DRINKPROVNING
Jamen - varför inte, tänker vi. Det finns ju många drinkar kvar att smaka här i världen.
Här får du tre eller fem redan utvalda i mindre format med ungefär hälften så mycket
sprit som i de vanliga drinkarna.
6 personer eller färre - varsågoda och beställ om ni blir sugna.
Fler än 6 personer - förboka så hinner vi förbereda alla godsakerna till er.
Tre drinkar		
Fem drinkar

395:-		
655:-		

Alkoholfri 245:Alkoholfri 395:-

KLASSIKERN
Glömda juveler som definitivt bör få komma ut i rampljuset igen.
Klassiskt som aldrig går fel, även om vi har våra små twists här på gården.
Lynchburg Lemonade

Cosmopolitan

Plain Daiquiri

Espresso Martini

Pisco Sour

HAQVINS BÄSTA
Skogen står i centrum. De drinkar som våra gäster gillat allra mest och även de första som
skapades i denna bar finns med här. Friska och syrliga smaker som tar dig ut i naturen.
Gran och björk har aldrig smakat så gott!
Woodstock

Wanna Bee

Skogstokig

Them Apples

Redrum

MIXADE PROVNINGEN
För mycket gott för att kunna bestämma dig? Välj lite mixat av några klassiker och några
av våra egna. Den klassiska skogen, kan vi kanske kalla denna provning för...
Lynchburg Lemonade

Woodstock

Them Apples

Wanna Bee

Plain Daiquiri

DEN NOLLADE PROVNINGEN
Med samma kärlek som för våra andra drinkar har vi tagit fram denna helt alkoholfria
provning. Vi vill då absolut inte att du skall känna dig exkluderad när du väljer att inte
dricka alkohol. Detta paket är mer levande då vi väljer att alltid ha med en Surprise alltså en drink som vi blandar just till dig denna kväll.
Cosmocomet

Applepine

Surprise

Peace & Löv

Lemontree

BARA GOD SPRIT
Något gott före, efter eller bara för att känna smaken av det rena fina.
Pris per centiliter.

AVEC
Amaro 						30:Cognac 10 Generation				35:Martell VSOP					40:Busnel Calvados VSOP				35:-		
			
Plantation Grande Reserve				35:Diplomatico Mantuano				45:Grappa Montalcino				45:Limoncello Staibano				30:Baileys						30:-

GIN
Citadelle Gin					25:Citadelle Gin Reserve				45:Oak Gin Bordeaux, Skånska Spritfanriken		

40:-

Hendrick’s Gin					40:Whitley Neill Violet Gin				35:Pink Gin, Stockholms Bränneri			

30:-

Kaffegin, Skånska Spritfabriken			

40:-

WHISKEY / BOURBON
Jack Daniels					25:Jim Beam Black					35:Makers Mark					35:Killbeggan Irish Whiskey				35:Laphroaig 10 years				40:Highland Park 12 years				

40:-

Macallan 12 years					40:-

RÖDA

VINER

Pasion De Bobal, Valencia, Spanien

110

550

110

550

110

550

110

550

110

550

110

550

Bobal

Lätt och fruktigt.
Gran Sasso, d´Abruzzo, Italien
Montepulciano

Detta vin är inte svårt att tycka om! Medelfylligt med inslag av
härliga mörka bär.
Don’t Tell Gary, Australien
Shiraz

Fylligt med vanilj, körsbär, kaffe och läder. Mmmmm...
Pure Malbec, Mendoza, Argentina
Malbec

Medelfylligt till fylligt och passar till mycket gott på matmenyn.
Beaujolais Les Griottes, Bourgogne, Frankrike
Gamay

Smakrik, bärig gamay som behåller den klassiska lättheten.
Torre del Falasco Valpolicella Ripasso
Corvina, Rondinella

Medelfylligt med smak av mörk frukt, choklad och lite mandel.
Cazes Sans Sulfites, Roussillon, Frankrike
Syrah / Grenache / Mourvèdre

550

Ett vin utan tillsatta sulfiter! Bärigt, aningen rökigt från en gård
som funnits nästan lika länge som gården du befinner dig på nu.
Ghost Pines, Kalifornien, USA
Zinfandel

575

Mörka bär, fyllig och komplex, kanske smakar du lite
muscovadosocker?
J Vineyards, Sonoma County, USA 2016
Pinot Noir

Kvinnlig vinmakerska. Rökig ton med vanilj och solmogna bär.

575

RÖDA

VINER

The Butcher and Cleaver, Sydafrika
Shiraz / Pinotage / Mourvèdre

575

Fyllig, komplex och örtig. Perfekt till en bit kött eller rostade
grönsaker!
Museum Real Reserva, Kastillien-León, Spanien
Tempranillo

650

Rejält fylligt, tydlig fatkaraktär med hints av rosor och mynta.
Dekanteras mer än gärna.
Tenuta Perano Chianti Classico DOCG, Toscana,Italien
Sangiovese

650

Piggt och medelfylligt vin med en härlig balans mellan syra,
tanniner och frukt.
Epicuria Rouge, Rhône, Frankrike

Mourvèdre

650

Epicuria får lovord världen över! Vi hittar kaffetoner, exotiska
kryddor och en lätt blommighet.
Trapiche Terroir, Finca Orrellana Mendoza, Argentina
Malbec

750

Intensivt men elegant. Bärigt men rökigt. Dekanteras vid önskemål.
Saint-Joseph ’’Lauteraret’’, Rhône, Frankrike
Syrah

775

Ett riktigt charmtroll! Fylligt med mjuka tanniner. Odlas på en unik terroir.
Torre Del Falasco Amarone Della Valpolicella
DOCG, Veneto, Italien
Corvina / Corvinone / Rondinella

En klassiker that never gets old! Blåbär, björnbär, fat, choklad och viol.

775

V I TA

VINER

La Ferola, Marche, Italien
Passerina

100

500

100

500

100

500

100

500

100

500

100

500

Med en aningen okänd druva är detta ett fräscht och krispigt
vin med en hint av viol.
Les Calcaires, Loire, Frankrike
Sauvignon Blanc

Torrt, blommigt och fruktigt. Som en smakexplosion!
Even & Odd, Rheingau, Tyskland
Riesling

Härlig klassisk tysk syra med en viss sötma.
Burgáns, Galicien, Spanien
Albariño

Mineraligt, smakrikt och med en massa tropiska frukter.
Groiss

Grüner Veltliner

Torr och elegant med aptitretande syra och en läcker
krämighet. Lång eftersmak fylld av vitpeppar och citrusfrukt.
Bridlewood, Monterey, USA
Chardonnay

Torr, smakrik, generöst fruktig smak med toner av ananas,
mango, honung och vanilj från ekfat.
Clos De Nouys Vouvray Sec, Loire, Frankrike
Chenin Blanc

550

En Chenin Blanc med nyanser av aprikoser och honung och
med en viss sötma.
La 4ème Tour, Alsace, Frankrike
Riesling

Veganskt

550

Torr och fruktig Riesling med tydliga mineraltoner.
Greco Di Tufo DOCG, Campania, Italien
Greco

550

Halvtorr med mycket mogen frukt som persika, ananas och päron.
Domaine La Croix St Laurent, Sancerre, Frankrike
Sauvignon Blanc

Riktigt bra struktur, rik koncentration och härlig, frestande friskhet.

575

V I TA

VINER

Mâcon-Villages, Bourgogne, Frankrike

650

Chardonnay / Pinot Gris

Glassig, nötig, fatlagrad, frisk och fräsch!
William Hill, Napa Valley, USA

675

Chardonnay

Napa Valley gillar vi mycket på Haqvin! Ett fylligt och smakrikt vin.
Lurar gul stenfrukt i bakgrunden?

PROSECCO & ROSÉ

Prosecco Sentimento

95

475

95

475

Gleera

Frisk, fruktig och torr Prosecco. Gula plommon och finstämd
örtighet med en liten beska. Har en fin krämighet och mousse.
Miradou, Provence, Frankrike 2019
Carignan / Grenache

Vi har jordgubbar, hallon, röda vinbär och körsbär i detta
svalkande, torra vin.
Cuvée Gastronomie, Savoie, Frankrike 2019
Gamay

En aning mer sötma och fyllighet.

500

ÖL & CIDER
Krušovice		 Fatöl
Tjeckisk pilsner/lager. Frisk med fyllig och djup smak. 5%
Menabrea Bionda		
Fatöl
En ljus och välbalanserad lager från Italien. Fruktig smak med doft av
torrt gräs och citrus. 4,8%

80

80

A Ship Full Of IPA		
Fatöl
Klassisk IPA från Sverige med kraftigt markerad humlebeska. Inslag av
citrus och grape. 5,8%

80

Murphy’s Stout		
Fatöl
Irish stout. Djupa och trevliga smaker med rökiga och rostade inslag.
4%

80

Gårdens egna IPA		
Fatöl
Gårdens egna hantverks-IPA som bryggs bara 30 meter bort runt
hörnet! Smakerna, och även alkoholhalten, varierar från fat till fat,
men alla har samma friska smak och inslag av citrus och exotiska
frukter. 5-6%

110

People’s Bulldog
Haqvins mellanöl. Tydlig humledoft och smaker av hö, malt, grape och
citrus. 3,5%

70

Daura Damm
Glutenfri. Maltig lager med inslag av knäckebröd, honung och citrus.
5,4 %

70

Wisby Kloster
Färsköl, frisk och ofiltrerad. Välbalanserad malt/humlearomatisk doft.
Hög fruktighet. 5 %

75

Paulaner Hefe Weissen 50 cl
Veteöl. Fruktig och aningen kryddig smak med inslag av
aprikos, skumbanan och ljust bröd. 5,5 %

90

Briska Riesling Persika Cider
Halvtorr äppelcider med smak av riesling & persika. 4,5%

70

Strongbow Cider
Brittisk halvtorr cider med smak av vinteräpple, torkade aprikoser,
kryddor och halm. 5%

80

ALKOHOLFRI DRYCK
Wisby Lager
Lager med maltig karaktär och med smaker av halm och kanderat
socker. Frisk. 0,5%

50

A Ship Full Of Ipa
Samma blommighet som den på fat fast helt nollad med alkoholen.
Inslag av grape, melon och citrus. 0,0%

50

Limhamns Lager 50 cl
En god maltig smak med inslag av knäckebröd, honung och citrus.
0,5%

50

Briska Riesling Persika
Halvtorr äpplecider med smak av riesling och persika. 0,5%

50

Coca Cola

35

Cola Zero

Sprite

