WIJNKAART
WIT
Primi Soli Sauvignon Blanc
Veneto Italie | Verassend frisse
sprankelende witte wijn fijn citrus en
mineralen en ook een fijne afdronk

Glas €4,50 | Fles €19,50

Calusari Pinot Grigio

Chateau Viranel Viognier
Saint Chinian Frankrijk |Aroma’s van citrus
fruit en witte bloemen. In de smaak citroen
en grapefruit omringd door subtiele
abrikoostonen

Fles €32,50

Pouilly Fuissé Sur la Roche
Domaine de Vergisson

Glas €4,50 | Fles €19,50

Bourgogne Frankrijk |Mooie elegante
houttonen zorgen samen met een smaak
van perzik en fijne zuren voor een
fluwelelange afdronk

Luc Pirlet Chardonnay

Fles €49,50

Roemenië| Fris en toegankelijk, fijn
smaakpalet, verleidelijk fruit in de afdronk

Languedoc Frankrijk | De 9 maanden
vatrijping uiten zich mooi in de neus,
samen met citrus en rijp tropisch fruit
en ananas

ROSE

Glas €5,50 | Fles €24,50

Estaciones Verdejo

Prima Soli, Pinot Grigio Blush

Rueda Spanje | Grapefruit en mooie
zachte zuren maken deze wijn lekker
toegankelijk

Veneto, Italie |Lichtroze kleur. Abrikoos,
perzik. Fris in de mond. Exotische
intensiteit met hints van aardbeien

Fles €22,50

Glas €4,50 | Fles €19,50

Silverlake Sauvignon Blanc

Bandol Domaine LafranVeyrolles (BIO)

Marlborough, Nieuw Zeeland |
Lichtgele wijn met intense aroma’s van
exotisch fruit, kruisbes en citrus

Bandol, Frankrijk |Geur van frambozen,
nectarine, tropisch fruit en rozen. In de
smaak mandarijn en mango.

Fles €29,50

Fles €39,50

ROOD
Rafale Merlot
Languedoc, Frankrijk |Paars-rode kleur en
aroma's van rode kersen, vanille en ceder.
In de smaak zacht en kruidig met elegante
tannines.

Glas €4,50 | Fles €19,50

Zenato Ripassa
Valpolicella, Italië | Smaaktonen van
bosbessen, bramen, pruimen en zwarte
kersenjam. Vanille en karamel zorgen voor
een mega lange afdronk!

Fles €39,50

MOUSSEREND

Primi Soli Sangiovese

Cava Jaume Serra

Puglia Italië | Geur van bramen en zachte
tannines zorgen voor een heerlijke soepele
Sangiovese uit Italië

Navarra, Spanje | Goed uitgebalanceerde
mousserende wijn, breed, levendig en met
een mooie zuurgraad en een mooie mousse

Glas €4,50 | Fles €19,50

Klein €12,50 | Groot €22,50

Estaciones Tempranillo

Jean Aubry Premier Cru

La Mancha, Spanje | Kersenrode wijn met
een ronde, fruitige smaak en aroma's van
rood fruit, zoethout en een florale afdronk.

Champagne, Frankrijk |Je proeft een rijpe, volle
en fruitige champagne. 50% Pinot Meunier, 25%
Pinot Noir en 25% Chardonnay staan garant
voor een eindeloze afdronk!

Fles €22,50

Klein €35 | Groot €65

Riserva della Casa
Montepulciano
Molise, Italië |Combinatie van kers, rood
fruit, koffie en mokka. In de smaak
komen de pruimen en het cacao wat
meer naar boven. Mooie zuurgraad
Fles €24,50

Malbec El Abastino

Mendoza Argentinië | Rijke kruidige wijn
met zachte tannines en gedoseerd
hout. Geweldige wijn, beetje stoer met
een berg zwart fruit!

DESSERTWIJN
Tenimenti Ca Bianca Moscato
d' Asti
Piemonte, Italië | Heerlijk zoet fruit
zoals mango en abrikoos zorgen voor
een zeer frisse dessertwijn met slechts
5% alcohol!
Glas €6,50 | Fles €32,50

PORT

Fles €29,50

Baron de Ley Reserva
Tempranillo
Rioja, Spanje | Krachtig met rijp rood
fruit, kruiden, kokos, mocca en vanille
Fles €32,50

Senhora do Convento Ruby
Portugal | Glas €6,50

Senhora do Convento Tawny
Portugal | Glas €6,50

