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WITTE WIJNEN

RODE WIJNEN

Cum Laude Chardonnay Frankrijk, Languedoc

Caleo Primitivo Italië, Puglia

Een prettige en soepele Chardonnay uit het zuiden van Frankrijk.
De wijn is licht exotisch met tonen van honing, roomboter
en aangename zuren. Rijpe wijn met een rijk karakter en subtiele
houttonen.

Typische Primitivo met veel rijp donker fruit als bramen en kersen.
De smaak is zwoel, soepel en zacht maar met een fijne body
en een lichte kruidigheid. Elegante afdronk met zachte tannines.

4,75
75 cl. 22,75

4,75
75 cl. 22,75

Heritage Cabernet Sauvignon Chili, Central Valley

Le Jardin Sauvignon Blanc Frankrijk, Languedoc
Lekkere frisse en stuivende Sauvignon Blanc met in de smaak
tropisch fruit en groene appel. Soepele afdronk met aangename
frisse zuren. Zeer elegante en fruitige wijn.

5,75 cl. 23,75

Demimo Verdejo Spanje, Rueda
Verfijnde Verdejo met in de geur vooral frisheid met tonen van
appel en citrus maar ook een aangename kruidigheid. De smaak is
zacht met een fruitige afdronk en aangename zuren.

5,25
75 cl. 24,75

Cecilia Baretta Pinot Grigio Italië, Veneto
Fruitige en elegante Pinot Grigio met tonen van bloemen en rijpe
citrus. In de smaak wat rijpe peer. De wijn is mooi in balans, fris,
fruitig en zachte zuren.

25,75

Misty Cove Sauvignon Blanc Nieuw Zeeland, Marlborough
Karakteristieke, stuivende Sauvignon Blanc uit Marlborough met
tonen van kruisbessen, verse kruiden en citrus. De smaak is fris
en fruitig met tropisch fruit en aangename zuren in de afdronk.

29,50

Deze Cabernet Sauvignon is mooi donker van kleur. In de geur
cassis en rijpe kersen. De smaak is vol met veel donker fruit
en verleidelijk zachte tannines.

5,75 cl. 23,75

Cum Laude Merlot Frankrijk, Languedoc
Heerlijke Merlot, lekker fruitig met tonen van bessen, kersen,
bramen en pruimen. De smaak is mooi vol en zwoel met een
elegante en zachte afdronk.

5,25
75 cl. 24,75

Rosso Corvina, Merlot Italië, Veneto
Volle wijn gemaakt van 60% Merlot en 40% Corvina. In de geur
bramen en pruimen. De smaak is vol, zacht en kruidig. Door de
houtlagering wat vanille, een mooie structuur met een lange afdronk.

25,75

Kaiken Malbec Argentinië, Mendoza
Een diep paars rode wijn met in de geur veel rijp rood fruit
en tabak. De smaak is intens en krachtig met rijpe tannines
en een lange afdronk.

26,50

Fat Baron Shiraz Portugal, Península de Setúbal
Krachtige volle wijn gemaakt van Shiraz druiven. De wijn heeft
een houtlagering gehad van 4 maanden wat hem zijn kruidigheid
meegeeft. Veel fruit, volle body en aangename tannines.

29,50

ZOET WIT
Reinhardt Fuchs Duitsland, Rheinhessen
Lekkere zoete witte wijn met tonen van veel rijp fruit en honing.
De smaak is aangenaam zoet, zacht, soepel en zeer fruitig.

4,75
75 cl. 22,75

MOUSSERENDE WIJNEN
Puigmolto Cava Brut Nature Spanje, Penedès
Mousserende wijn gemaakt van Xarel lo, Macabeo en Parellada.
In de geur komen bloemetjes en citrusfruit naar voren en een
vleugje toast. De smaak is fris, fruitig en droog met een verfijnde
bubbel.

5,50
75 cl. 26,50

ROSÉ
Caleo Rosé Italië, Veneto

Lamotte Champagne Brut Frankrijk, Champagne

Deze heerlijke rosé heeft een prachtige licht roze kleur. De geur is
heerlijk fruitig met tonen van aardbeien, frambozen en snoepjes.
De smaak is even zo fruitig met veel vers rijp rood fruit.

Zeer elegante Champagne met een goudgele kleur
en sprankelende mousse. Fijne frisheid met tonen van bloemen,
appels en rijpe peer. Lekker fruitig en zacht in de afdronk.

4,75
75 cl. 22,75

49,50

