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WITTE WIJNEN

RODE WIJNEN

Cote Soleil Sauvignon Blanc

Cote Soleil Merlot

Deze Sauvignon Blanc is lichtgeel met een groene glans.

Heldere rode kleur met een paarse glans. Geuren

Heerlijke geuren van grapefruit en passie-fruit. In de

van bessen in combinatie met chocolade en vanille

mond fris en crispy. De wijn heeft kracht, frisheid en

tonen. Rijke, zachte structuur in de mond met iets van

elegantie.

chocolade en een lange afdronk.

JODVƀIOHVFOƀ
Loyal Blue
Bevat een mooie geur met frisse fruittonen en
een ronde, volle smaak met tonen van honing.
Deze wijn heeft een licht zoete afdronk.

JODVƀIOHVFOƀ

JODVƀ_IOHVFOƀ
Viña Errazuriz Cabernet SauvignonCarmenere
Mooie kersrode kleur en een kruidige geur dankzij
de Carmenère druif. Tijdens het drinken komt de
bessensmaak van de Cabernet Sauvignon druif goed
naar voren. De wijn heeft een zuivere afdronk.

Laurent Miquel Chardonnay Viognier

glas € 4,30 | fles 75 cl € 21,50

Deze sappige wijn heeft een bleekgele kleur en aroma’s
van delicaat fruit en witte bloemen. De rijke smaak is
lekker fris met exotisch fruit, een hint van amandelen en
een aangename afdronk.

glas € 4,30,fles 75 cl € 21,50

Ramon Bilbao Single Vineyard
Een moderne, zachte wijn uit Spanje’s bekendste
wijngebied Rioja. Bevat aroma’s van donker fruit,
kruiden en hints van houtvanille. De smaak is zwoel en
zacht met een mooie, lange afdronk.

Farina Pinot Grigio

fles 75 cl € 23,50

Prachtige pure Pinot Grigio. Deze Farina wijn zal u
verrassen met lichte aroma’s van peer en ananas
met een florale tint. De droge, zachte structuur en
verfrissende smaak maakt deze ‘Italiaanse’ breed
inzetbaar.

fles 75 cl € 22,50

Graham’s Port Fine Ruby
De Fine Ruby is een blend van verschillende
oogstjaren en typisch Portugese druivensoorten met
een aangenaam zachte en zoete smaak. Bevat rijpe
fruitgeuren, een rijke mondvulling en een lange, intense
afdronk.

Ramon Bilbao Rueda

glas € 3,50

De Ramon Bilbao Rueda heeft een zeer heldere,
goudgele kleur met zachtgroene zweem en de
authentieke Verdejo aroma’s van citrusfruit en
passievrucht. In de frisse smaak onmiskenbaar tropisch
fruit met een beetje honing en aromatische kruiden.

fles 75 cl € 23,50

Graham’s Port Fine Tawny
Net als de Ruby is deze port een blend van verschillende
oogstjaren en typisch Portugese druivensoorten. De
smaak bevat tonen van verleidelijk rijp en gedroogd,
nootachtig fruit.

glas € 3,50
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Graham’s Port Fine White

Moët & Chandon Champagne

Deze blankgouden port bevat aroma’s van rijpe druiven

De champagne proeft heerlijk met smaken van witfruit

en amandelen. De smaak is zoetig, krachtig en fruitig

zoals peer, perzik en appel. Gecombineerd met de

met sappige zuren.

levendigheid van citrusfruit en lichte nuances van

glas € 3,50

kruisbessen.

ROSÉ

Moët & Chandon Rosé

fles 75 cl € 75,00

De rose champagne van Moet & Chandon is wellicht nog
exclusiever, nog feestelijker dan de blanke champagne.

Laurent Miquel Selection Cazal Viel Rosé

Moet & Chandon Rose Imperial bezit een prachtige kleur

Een levendig boeket, fris met de aroma’s van kleine rode

en een heerlijk expresief aroma van klein rood fruit. De

vruchten en wilde bloemen. Droog maar met een zekere
vettigheid en rondeur.

JODVƀ_IOHVFOƀ
Mentone Rose Provence

gulle fruitigheid komt nadrukkelijk terug in de smaak.

IOHVFOƀ

DESSERTWIJN

Biologische, stevige rosé, met hints van anijs en
venkelzaadje.Fris in de mond, met delicate tonen van
rood fruit en witte bloemen.

fles 75 cl € 23,50

Muscat De Rivesaltes Domaine Cazes
De strogele dessertwijn heeft expressieve, verfijnd
rijpe geuren met heerlijke aroma’s van citrusvruchten,
perzik en abrikoos. De smaak heeft exotisch fruit en een

BUBBELS

lichte mineraliteit met een zoete aanzet en voldoende
sappigheid met hoog smaakgehalte.

glas € 4,25
Cava Clos Amador Rose
Mooie roze bubbels met intense aroma’s van rood fruit
en een hint van rozen. Frisse en elegante smaken met
tonen van wild fruit, frambozen en kersen.

fles 75 cl € 25,00
Cava Clos Amador
Fruitig en fris met een groengele kleur met gouden
reflecties. Aroma’s van citrusfruit en groene appel en
een hint van gerijpt wit (perzik) fruit.

glas € 4,50 | fles 75 cl € 25,00

