WIJNEN

ROSÉ
ROSÉ

WIT

MARIVAL

Frankrijk | levendige, uitgesproken
CHENIN BLANC

sappige rosé met in zijn smaak lekker

LEOPARDS LEAP

rood fruit en tonen van citrus

Zuid Afrika | bleekgeel met een zweem

glas 4,50 | fles 25,00

van groene tonen in het glas | in de
neus grassige tonen met hints van
citrus en rijp fruit | heerlijk rond

ROOD

MOUSSEREND

glas 5,00 | fles 27,50
NEGROAMARO

CAVA

SOAVE

FANEROS SALICE SALENTINO

VALLFROMOSA BRUT

DOC PASQUA SCREWCAP

Italië | klassieke aroma’s en smaken

Spanje | heerlijk fris van smaak | fijne

Italië | frisse, fruitige witte wijn

van de Negroamaro-druif | rijp rood

mousse | fruitigheid | hint van toast

afkomstig uit het beroemde

fruit, vijgen, pruim en chocolade |

vleugje specerijen | glas 5,50

wijngebied ten oosten van Verona

diep robijnrode kleur | intens en vol

fles 27,50

mooie zuren | fraaie afdronk

met een geurig boeket | glas 4,25

glas 4,50 | fles 25,00

fles 23,50

CHARDONNAY

SHIRAZ

Frankrijk | 50% Pinot Noir en 30%

CAVE DE LUGNY MACON

DE GRENDEL PETIT VERDOT

Chardonnay en 20% Pinot Meunier

Frankrijk | droog, met een heerlijk

Zuid Afrika | mooie rode kleur en een

een verrukkelijke kwaliteit met een

boeket van wit fruit en vers

paarse gloed | kruidigheid, zwart fruit

vol, rijk en krachtig karakter

geroosterd brood en heeft een fijne

tonen van hout en paprika 4,50 | 25,00

fles 87,50

CHAMPAGNE
VEUVE CLICQUOT BRUT

volle en ronde smaak | fles 30,50
TEMPRANILLO

DESSERTWIJNEN

SAUVIGNON BLANC

CUATRO RAYAS BIO

MICHEL TORINO COLECCION

Spanje | biologische tempranillo met

Argentinië | stuivende groene aromas

mooie tonen van wild rood fruit

MUSCAT

en hints van citrus | in de smaak

stevig en een lichte kruidigheid

DE RIVESALTES

komen tonen van rode grapefruit en

maar toch ook sappig met een zacht

Frankrijk | elegant Muskaat aroma

groene appel terug | fles 29,50

mondgevoel | fles 27,00

verfrissend | goed bij fruit en ijs

GRÜNER VELTLINER

BORDEAUX

WINZER KREMS

CHÂTEAU RAMAFORT

PORT

Oostenrijk | sappige bleekgele wijn

Frankrijk | klassiek | rood fruit | kers

GERARD BERTRAND BANYULS

met smaken van abrikozen en appels

in geur en smaak | vol stevig | zachte

Frankrijk | als begeleider van

en heeft frisse zuren | in de geur frisse

tannines | een lange afdronk

(chocolade)desserts is Banyuls een

aroma’s van groene appels en wit

375 ml 22,50 | 750 ml 43,50

ideale wijn | markante, zoete smaak

glas 4,75

fruit | fles 25,00

die mede dankzij zijn verblijf op vat
een heel speciaal karakter krijgt

PINOT GRIGIO

glas 5,25

DUCA SARGENTO

Italië | een geurige, elegante wijn

SHERRY

die lekker fris is en tegelijk een fraaie

PEDRO-XIMÉNEZ

smaak biedt van citrusvruchten, in

Spanje | ingedroogde PX-druiven

combinatie met noten en een heel

rozijnen | heerlijk bij chocolade

klein bittertje | fles 25,00

glas 5,25

