WIJNEN
WIT

ROOD

Câlusari, Pinot Grigio – Roemenië

Câlusari, Pinot Noir – Roemenië

Frisse tonen van peer en mango, knisperend en toch
vriendelijk, perfect als aperitief.		

Villa Blanche, Chardonnay –
Frankrijk, Pays d’Oc

Geuren van verse meloen, droog en fijn kruidig,
appels en peren in overvloed. Prijs kwaliteit van de
bovenste plank.

Meinklang, Grüner Veltliner –
“Biodynamische wijn” Oostenrijk, Burgenland

Levendig en rijk aan groen fruit, fijn doordrinkbaar en
iets mineraal, vol en langdurig in de afdronk

Cuatro Rayas, Verdejo – Spanje, Rueda
Romig en krachtig, uitdagende fruittonen met een
vleugje anijs, lekker vet op de tong maar zeker in
balans. Een zeer elegante Spaanse klassieker.

Misty Cove, Sauvignon Blanc –
Nieuw Zeeland, Marlborough

Rijk aan citrusfruit en passievrucht, geurend naar
bloemen, kruiden en een zeer verfijnde in de afdronk.

glas €3,70
fles €18,50

glas €5,80
fles €29,00

Lichtvoetig met witte bloesem en groene appel,
aangenaam met een kraakheldere zachte mousse

Bruno Michel, BIO Champagne
assemblee, Brut

Een Brut Champagne met een klein aangenaam zoetje
in de smaak, wat door de zuren zeer goed in balans
wordt gehouden

Pipoli Rosso, Aglianico –
Italië, Basilicata

Pruimen, zoethoud, geroosterde noten en chocolade.
Subliem Italië op tafel.

La Vilette, Grenache, Syrah,
Mourvedre - Frankrijk, Languedoc
glas €6,20
fles €31,00

glas €6,50
fles €32,50

glas €6.80
fles €34,00

MOUSSEREND
Tenuta Fidora Prosecco Biologisch –
Italië, Veneto

milde kruidigheid, zwarte kersen en frambozen. Een
prachtige zomerse tafelwijn.		

glas €4,80
fles €28,00

fles €45,00

Rijk aan rood fruit, wat peper en zwarte bes, zeer
uitgebalanceerde wijn met prettige kruidigheid en
zachte rijping van eiken vaten.

Altor R, Tempranillo Crianza Spanje, Rioja

Druiven met de hand geoogst, klassieke rijping van
12 maanden op eiken en 6 maanden op fles. Complex
em krachtig in de neus. Kruidig en toasty en toch
evenwichtig in de mond.

Birds of Paradise, Organic wine,
Carmenère, Cabernet Sauvignon Chili, Vale de Colchagua

Gemaakt van oude druivenstokken, in de smaak rijpe
aardbeien, pruimen en iets cederhout, zijdezachte
tannines en een krachtige afdronk.

glas €3,70
fles €18,50

glas €5.50
fles €27.50

glas €6,50
fles €32,50

glas €6,50
fles €32,50

glas €7,50
fles €37,50

ROSÉ
Callisto, Blend – Frankrijk, Languedoc
Vicomté d’Aumelas
Heerlijke geur van rood fruit aangevuld met lichte
kruidigheid. De smaak ik vol en fruitig hetgeen een
verfrissende indruk geeft.

glas €3,70
fles €18,50

