MENY

FÖRRÄTTER
Kantarellsoppa á la Mackmyra

119:-

Pumparisotto

139:-

Mustig kantarellsoppa med nyplockade kantareller som har smörstekts tillsammans
med vår egna whiskylikör Mackmyra Bee.
Whiskyrekommendation: Mackmyra Reserve - Elegant Oloroso

Pumpa som har rostats i kallpressad rapsolja och Mackmyra Svensk Ek. Risotton
tillagas med färskriven Wrångebäcksost och toppas med smörstekt ostronskivling.
Whiskyrekommendation: Mackmyra Reserve - Elegant Amerikansk Ek

Oxfilé carpaccio

124:-

Serveras med kaprisbär, några klickar wiskyaioli med Mackmyra Brukswhisky, ruccola
och rostade pinjenötter.
Whiskyrekommendation: Mackmyra Brukswhisky

HUVUDRÄTTER
Lammracks

229:-

Högrevsburgare

189:-

Torskrygg

239:-

3-Rätters Meny

Smörstekt torskrygg med baconströssel, knapriga kantareller och skummad vitvinssås
och kokt potatis.
Whiskyrekommendation: Mackmyra Brukswhisky

475:-

Oxfilé tournedos

289:-

Lammracks marinerade i rosmarin, lime, vitlök och Mackmyra Svensk Ek. Serveras med
rostade rotfrukter, rödvins sås och rårörda lingon.
Whiskyrekommendation: Mackmyra Reserve - Elegant Svensk Ek

Grillad högrevsburgare kryddad med Mackmyra Svensk Rök. Serveras
med picklad rödlök, chipotle majonnäs, coleslaw, ljuvliga sötpotatispommes
tillsammans med brioche bröd.
Whiskyrekommendation: Mackmyra Svensk Rök

Förrätt

Kantarellsoppa
Huvudrätt

Oxfilé tournedos
Dessert

Chokladmousse

Klassisk oxfilé tournedos (200 g) med pepparsås gjord på Mackmyra Svensk Rök,
timjanrostad farmarpotatis samt smörstekta sockerärtor.
Whiskyrekommendation: Mackmyra Reserve - Rökig Oloroso

DESSERT
Chokladmousse

79:-

3 sorters Mackmyra tryffel

49:-

Chokladmousse med vit chokladcrisp och skogsbärssås toppad med
Mackmyra Reserve - Oloroso.
Whiskyrekommendation: Mackmyra Reserve - Elegant Bourbon

Fråga er servitör om dagens smaker.

Äppelpaj

Hemlagad äppelpaj med ljummen vaniljsås toppad med våran egna whisky likör
Mackmyra Bee.
Whiskyrekommendation: Mackmyra Bee

75:-

WHISKY

MACKMYRA RESERVE

20KR /CL

Mackmyra Reserve är bland det mest exklusiva vi kan erbjuda, våra 30-liters fat. Det är en upplevelse där du följer din egen whisky från fatfyllning till buteljering. Fråga personalen om du är
nyfiken på hur det går till. Här i whiskybyn har du möjlighet att provsmaka aktuella sorter vi har
att erbjuda.

Steg 1. VILKET RECEPT?

Utbudet kan variera beroende på vad vi har att tillgå, men i grunden välj mellan:
Elegant recept Det elegantareceptet låter grundsötman från kornet komma till tals och ger dig en
mjuk och finstämd whisky med rund bas och frisk blommighet.
Förlagrad elegant recept är en whisky som dubbellagrats, dvs lagrats på två olika fat, innan
den tappas på flaska. Förlagringen är på 200-liters bourbonfat innan den slutliga lagringen på
30-litersfat.
Rökigt recept På Mackmyra röker vi på svenskt vis, med enris. Röken från svensk torv och enriskvistar ger whiskyn en karaktärsfull, svenskpräglad personlighet. Resultatet är en komplex, välbalanserad & rökig whisky.

Steg 2. VILKEN FATTYP?
Bourbonfatet är det mest förekommande fatet att lagra single malt whisky på. Med detta klassiska fat av amerikansk vit ek får din whisky en söt doft och en vacker gyllene gul färg. Smaken blir
rund och mjuk med tydliga inslag av vanilj, päron, äpple, citrus karamell och honung.
Olorosofatet är gjort av amerikansk ek och har mättats med Oloroso-vin för att locka fram toner
av russin, torkad frukt, vin, mörk choklad och druvor. Fatets egenskaper gör att whiskyn blir söt,
rund och fyllig, vilket gör att den faller många i smaken. Färgen är vacker och går mot djupa röda
toner.
Amerikanskt ekfat ger whiskyn en komplex och rik ekighet med tydliga vanilj och kolatoner.
Den färska eken får whiskyn att utvecklas snabbt och ger en kraftfull och rund smak där balansen
mellan sötma och kryddighet skapar ett fantastiskt samspel. whiskyn blir mörkt bärnstensfärgad.
Svenska ekfat ger whiskyn en kraftfull kryddigörtighet som balanseras upp av en sötma som
påminner om karamelliserat socker. Whiskyn utvecklas snabbt och är intressant att följa. Det är en
whisky som är full av karaktär och som verkligen står ut i en whiskysamling. Färgen blir vackert
bärnstensfärgad.

MACKMYRA STANDARDSORTIMENT 20KR /CL
Se följande sidor ör sorter och smaknotiser

MACKMYRA SÄSONGSUTGÅVOR

30KR /CL

MACKMYRA MOMENT

40KR /CL

Se följande sidor för sorter och smaknotiser

Se följande sidor för sorter och smaknotiser

ÖVRIGA SORTER

Se följande sidor för sorter och smaknotiser

STANDARDSORTIMENT 20KR / CL
Svensk Ek

Mackmyra Brukswhisky

Svensk Rök

Fruktig & mjuk med citrus, kola och
honung. En lätt ekighet kan skönjas
på slutet. Eftersmaken är välstämd &
balanserad med toner av mörk choklad.

En spännande & välbalanserad whisky
med fruktig karaktär & en lätt rökighet.
Kryddigaaromer med toner av malt,
knäck och mint.

En välbalanserad whisky där enrisrök
förenas med len vanilj och rostad ek.
Tillsammans utgör smakerna en alldeles egen karaktär; en svensk röksmak.

SÄSONGSWHISKY 30KR / CL
10 Years

Vinterdröm

Blomstertid

Första officiella 10-åriga utgåva av
Mackmyra. Bärig, kryddig och blommig
med mjuka toner av ek, torkad frukt
och vanilj. Smakar fruktigt och kryddigt
med tydliga toner av russin, vanilj och
örter.

Kryddig, fruktig, arrak toner i doften.
En fruktig och olijig smak. Arrak,
tobak, lätta russin och vanilj toner kan
man känna i smaken. Finishlagard på
fat som Plantation Rum har lagrat sin
Barbados- och Jamaica Rum.

Fruktig & bärig. Välbalanserad frukt
och ek med körsbär, russin & vaniljkola samt lätta kryddiga örtigheter av
anis och ingefära i smak. Texturen är
medelfyllig.

Vinterrök

Sommartid

Iskristall

Fruktig med viss smörighet, vanilj och
kola. Välbalanserad med en fin syrlighet & en lätt kryddig örtighet, anis och
torkade tobaksblad. Finishlagrad på fat
som tidigare innehållit hjortronvin.

En kryddig whisky med söta russintoner finishlagrad på fat som tidigare
lagrat Pedro Ximenes-sherry. Fruktig &
ekig med en fin örtig kryddighet.

Smaken är fruktig & rökig med tydliga
oljigheter. Välbalanserad ekighet med
vaniljkola, citrus- & päron samt lätta
kryddiga örtigheter av vitpeppar, ingefära, anis & torkade tobaksblad.

Midvinter
En fruktig & kryddig whisky med finish
från franska bordeauxvinsfat, före detta
glöggvinsfat & före detta sherryfat.

= Elegant whisky

= Rökig whisky

MOMENT 40KR / CL
Ledin
Fruktig och kryddig till doften från
Sauternvin mättade fat. Rika toner utav
ingefära, kokos, vaniljkola, apelsinskal
och päronkola till smak. En textur som
är lätt smörig och medelfyllig med lång
eftersmak.

Tolv

Jakt

Whisky från 2004 som doftar uatv bär,
frukt med kola och rostade ektoner.
Kryddig aromatisk utav ek, vanilj och
mjuka örter. Lång och kryddig eftersmak med vanilj.

Finishlagrad whisky på fat mättade
med det svenska Jaktvinet. Mycket
fruktigt med inslag av skogsbär till
doft.
Både fruktg med en välbalancerad

Fenix

Malström

Doften är kryddig, fruktig & smakrik,
med en aromatisk ekighet. Smaken
är kryddig, fruktig & ekig. Texturen är
medelfyllig

Fruktig, kryddig & blommig medtorkad
frukt, rostade fat, vanilj & örter. Medelfyllig/fyllig textur

En mängd olika 30-litersfat bidrar
till denna smakupplevelse med lätt
rökighet & intensiva fattoner. Bland
smakerna hittas torkad frukt, smörkola & vanilj.

Vintage

Bärnsten

Norrsken

Fruktig, rökig & kryddig med aromer av
torkad frukt, tobaksblad, ek, citrus &
vanilj. Finishlagrad på fat som tidigare
innehållit franskt Bordeuxvin samt
hjortronvin.

Färgstark & lätt rökig med smak av citrus, päron, torv, enris, lakrits, torkad
frukt, vaniljglass & smörkola.

Morgondagg

Glöd

Elegant med delikata fattoner. Fruktig,
örtig & kryddig med smörkola samt
grön frukt. Lagrad på amerikask ek
samt före detta sherryfat.

Kryddig och rökig med toner av torkad frukt, smörkola, citrus, lakrits och
vanilj. Finishlagrad på fat som tidigare
innehållit glöggvin.

XVI

Blommig, fruktig & lätt kryddig med
toner av tropisk frukt, grapefrukt, örter
& vanilj. Eftersmaken är av rostade
ektoner med grapefrukt, torkad frukt &
kryddiga örter.

Jord
Mjukt fruktig med torkade frukter,
kryddiga ektoner & brödiga spannmålstoner. Finishlagrad på fat av fransk
ek som tidigare lagrat rött bordeauxvin.

Källa
Smak av bär, smörkola & peppriga
fattoner av svensk ek. Karaktären kännetecknas av äldre större fat av svensk
ek, några av de första faten som fylldes
i vårt destilleri på Mackmyra Bruk.

Mareld

Vinterträdgård
Kryddig & smakrik med intensiva fruktiga fattoner, smörkola, torkad frukt &
vanilj. Finishlagrad på fat som tidigare
innehållit hallonvin, samt fat som innehållit jaktvin gjort på lingon & blåbär.

Rökig, fruktig & kryddig med smörkola, citrus, torkad frukt & vanilj.
Finishlagrad på fat som tidigare lagrat
oloroso-sherry

Skog

Rimfrost

Solsken

Intensiva fruktiga fattoner & karaktär
från fat som innehållit svenskt bärvin
gjort på lingon och blåbär. Smakrik &
bärig med en lätt rökighet & toner av
russin och lingon.

Finstämd och fruktig med mjuka fattoner från Mackmyras eleganta recept
på mindre fat. En komplex whisky med
toner av citrus, lakrits samt en lång och
mjukt ekig eftersmak.

Mjukt kryddig & lätt rökig med toner
av gräs, färska örter, smörkola, citrus,
lakrits, torkad frukt & vanilj. Delvis Finishslagrad på före detta olorossofat.

Urberg

Drivved

Medvind

Mjukt örtig & ekig med vaniljkola,
honung & brödiga spannmålstoner.
Eftersmaken är lätt fruktig, örtig och
kryddig med mjuka torrare ektoner.

Fruktig, blommig & lätt ekig med peppriga toner från svensk ek samt mjuka
vanilj- och kolatoner. En lätt sälta och
rök i eftersmaken.

Koncentrerad sherry & torkad frukt,
mjukt ekig & med en tydlig rök av enris, torv och tjära. lätt tjärig & kryddig
eftersmak med torkade frukter och
tobaksblad.

= Elegant whisky

= Rökig whisky

SPECIAL 30KR / CL
Special:01 Eminent Sherry

Special:02 Jubileumsutgåvan

Special:03 Små fat, stor smak

Fruktig, lätt rökig, med vanilj, smörkola,
choklad, torkad frukt, söta varma sultanarussin och honung. Eftersmaken är lite
torrare med toner av torkad frukt,vanilj &
en lätt ekighet.

Ekig, kryddig och lätt tjärig & smörig
med toner av vaniljkola. Eftersmaken
är lätt ekig & slutlagrad på svensk ek,
amerikansk ek & ex-bourbonfat.

Ren, medelfyllig & ungdomlig med
toner av rostat bröd, kaffe & tobak.
Fruktig, ekig, kryddig & lätt rökig med
en torr & kryddig eftersmak.

Special: 04 Double dip bourbon

Special: 05 Jaktlycka

Special:06 Sommaräng

Baserad på vårt eleganta recept som
dubbellagrats på bourbonfat, först på
200-litersfat & därefter på 30-litersfat.
Smaken är fruktig & mjukt kryddig med
toner av knäck.

Fruktig & mjuk med söta ekiga kryddor.
Eftersmaken är kryddig & syrlig med
ett torrare avslut. Finishlagrad på fat
som mättats med lingonvin.

Elegant & blommig med fruktig
karaktär samt lätta smörkoletoner.
Eftersmaken är frisk & mjukt ekig.

Special:07 Framtidstro

Special:08Handplockat

Special:09 Vildhallon

Rökig, kryddig & fruktig med toner av enris,
torv, smörkola & torkad frukt. Eftersmaken är kryddig, lätt rökig, salt & fruktig.
Finishlagrad på fat som mättats med
hjortronvin.

Fruktig & kryddig med en lång eftersmak av russin & ek med lätta smörkoletoner. Finishlagrad på fat som mättats
med franskt Sauternesvin.

Fruktig, bärig & kryddig med hallon, citrus, päron & rostad ek. Eftersmaken är
lång, bärig & tydligt kryddig finishlagrad på fat som tidigare lagrat vin gjort
på vilda skogshallon.

Special:10 -Kaffegök
Fruktig, kryddig & örtig med vaniljkola
samt rostad ek, citrus, päron & gröna äpplen. Finishlagrad på fat som tidigare lagrat
whisky kryddad med rostade kaffebönor.

ÖVRIGA SORTER
MACK by Mackmyra 10kr / cl
Fruktig & lätt med aromer av citrus & päron.
Den har en lätt vaniljig ek med en lätt kryddighet & örtiga toner av anis, mynta samt
vanilj.

Sweden Rock 16 30kr/cl

Motörhead 40kr/ cl
Kryddig, fruktig, lätt nötig och örtig
med karaktär av citrus, tobaksblad,
mandel och vaniljiga ekfat

Mackmyra Bee 20kr/ cl

Vit Hund 20kr/ cl
För att få kallas whisky måste spriten
lagras i minst 3 år på ekfat. Vit Hund är
Mackmyras eleganta recept i flaskform.
Helt olagrad.

Sweden Rock 16 baseras på en rökig
single malt-whisky som kryddas upp
med honung, ingefära och citrus. Resultatet är en kraftfull och samtidigt rund
single malt-dryck med stor rökighet
och en honungslen sötma.

Whisky- och honungslikör gjord på
svensk whisky,maltvodka & ekologisk
honung från Gävle.

= Elegant whisky

= Rökig whisky

ÖL

ÖL&VIN

JÄDRAÖL

67kr / 33 cl

Gävle Lager, IPA

HOPSIE DAISY

67kr / 33 cl

The Spark - IPA, My Heart On A Plate - APA

GEFLE BOCKENS

67kr / 33 cl

The Burned Bock - Imperial Stout, Ruby Bock - Imperial IPA

MARIESTAD

75kr / 50 cl

Export - Lager

VIN, MOUSSERANDE
CAMPO VIEJO, Cava Rosé

329kr

Spanien

PROSCECCO PICCINI, Extra Dry

89kr / glas

325kr

Italien

CHAMPAGNE
MOÉT

1095kr

Frankrike

VIN, VITT & ROSÉ
DOMAINE RULLY, Chardonnay

80kr/ glas

395kr

75kr/ glas

325kr

75kr/ glas

325 kr

70kr/ glas

295kr

115kr /glas

589kr

75kr/ glas

375kr

85kr/ glas

439kr

84kr/ glas

359kr

75kr/ glas

375kr

75kr/ glas

295kr

Frankrike

GRÜNER VELTINER, Kamptal
Österriket

LERGEN MÜLLER, Chardonnay
Tyskland

LES OLIVIERS, Grenache Cinsault Rosé
Frankrike

VIN, RÖTT

AMARONE, Rocca Sveva
Italien

ONTANON RESERVA, 2005 Rioja
Spanien

CHÂTEAUNEUF DU PAPE, Grenache, Syrah, Mourvedre
Frankrike

COTES DU RHÔNE, Grenache, Syrah
Frankrike

FULVO, Rocca Sveva
Italien

PINOT NOIR, Markowitch
Österriket

ÖVRIG DRYCK

DRINKAR

SWEDISH COFFEE

89kr / 4 cl

Kaffe med MACK by Mackmyra, grädde & farinsocker

MACKIHRINIA

89kr / 4 cl

MACK by Mackmyra, lime, sockerlag

ALKOHOLFRI DRYCK

COCA COLA, COCA COLA ZERO/LIGHT, FANTA, SPRITE
RAMLÖSA

25kr / 33 cl
25kr / 33 cl

Naturel, Citron

VIN, ALKOHOLFRITT
NATURECO, Syrah (rött)

40 kr/ glas

130kr

40 kr/ glas

130kr

Spanien

NATURECO, Muscat (vitt)
Spanien

LÄTTÖL & ALKOHOLFRI ÖL
JÄDRAÖL

25kr / 33 cl

Trädgårdspilsner, 3,5%

CARLSBERG Non Alcoholic (0,5%)

KAFFE

GEVALIA BRYGG
TE

25kr / 33 cl

25 kr
25 kr

