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Les Vignes Chardonnay

Rose Chic

Vin de pays d’Oc Frankrijk
Vriendelijke zachte witte wijn met een aangename fruitige
afdronk. Licht tropisch fruit en een lange afdronk.

Frankrijk
Vol fruitige rosé met een vriendelijke zachte
afdronk. De echte lichte kleur van de
“Provence Rosé” Makkelijk drinkbaar
met veel smaak, ook als begeleider bij
diverse gerechten als salades & pasta.

glas € 4,50

es 75 cl € 22,50

Ai Galli Pinot Grigio

es 75 cl € 23,50

Veneto Italie
Een Pinot Grigio met een hele sterke persoonlijkheid. Een heldere,
strogele kleur, een heerlijk aroma en een intense smaak. Droog, vol
en harmonieus.

Paul Mas Les 5 Vallees Rosé
glas € 4,50

es 75 cl € 22,50

Boal de Arousa Albarino
Galicie Spanje
Een Albarino in frisse stijl, Ruige rotsachtige omgeving die deze wijn
een mooie mineraliteit en vuursteen achtige tonen geeft. Mooi als
begeleider van schaal en schelp dieren maar met voldoende body
om rijkere gerechten de baas te kunnen.

es 75 cl € 29,50

Zuid-Frankrijk
Les 5 Vallees Rosé wordt gemaakt
van 50% Grenache, 30% Cinsault
en 20% Syrah druiven. In de
neus komen complexe aroma’s
van kersen, to ee en bloemen
naar voren, die zich ontwikkelen naar tonen van zacht
gekon jt fruit. De perfecte zomerwijn, gemaakt van
druiven uit verschillende wijnvalleien in Zuid Frankrijk.
Rijk, zacht en fruitig.

glas € 4,25

es 75 cl € 21,50

Carmelle Sauvignon Blanc
Comté Tolosan - Frankrijk
Herkenbaar Sauvignon Blanc. Fruitig en verkwikkend, met een opvallende zachte structuur. In geur en smaak veel tropisch fruit en
citrus. Sappig en doordrinkbaar.

glas € 4,25

es 75 cl € 21,50

FRISSE
Cava Xènius Brut Selección
Penedès - Spanje
Ver jnde mousse en vol fruitig. Een goed gebalanceerde cava die lichtgeel van kleur is, met
veel fruit en verfrissend van smaak. De ver jnde mousse maakt het geheel tot een schitterend aperitief.

glas € 5,25

es 75 cl € 26,-

RODE
Les Vignes Merlot

Ocho Cabernet Sauvignon

Vin de pays d’Oc - Frankrijk
Deze Merlot is een zachte, soepele rode wijn met een afdronk
van elegant rood fruit. Heerlijk om zo te drinken maar ook in
combinatie met niet te zware uitgesproken gerechten.

Central Valley Chili
Deze wijn heeft niet gerijpt op eikenhouten vaten waardoor
hij een heerlijke frisheid heeft en zeer door drinkbaar is.
Een jne begeleider van gegrild vlees en kazen.

glas € 4,25 es 75 cl € 21,50

glas € 4,40 es 75 cl € 22,50

Carmelle MALBEC
Vin de pays d’Oc - Frankrijk
Moderne paars rode wijn met geur van rijpe pruimen en
kersen met wat kruiden. De smaak is lekker vol en sappig met
mooie zachte tannines.

glas € 4,40 es 75 cl € 23,50

WIJNEN
7
Schouwen-Duiveland Auxerrois
Auxerrois is een pinot Blanc variant echter met een
laag zuurgehalte en wat extract-rijker van een Pinot
Blanc. De druiven-ras Auxerrois kleurt de smaak van
deze harmonieuze cuvee. Lekker bij gebakken vis.

es 75 cl € 34,50
Schouwen-Duiveland Rivaner
‘Een bijzonder frisse wijn met volle fruit tonen als
lychee, perzik en peer; een licht sprankeltje maakt
deze wijn compleet.’
Door zijn licht zoetje en zijn frisheid laat deze wijn
zich geweldig combineren met Zeeuwse Zilte Zaligheden als garnalen en krab. Ook pittige gerechten
en salades zijn goede combinaties met deze wijn.
Lekker bij garnalen.

es 75 cl € 33,00

FRISSE
Zachte, geurige borrel- en feestwijn met de
zwierige smaakmix van rode vruchten,
sinaasappel en zoete specerijen.

glas € 4,95

BIER

7

Hertog Jan 0.25
Hertog Jan 0.45
Hertog Jan Weizener 0,3 l.
Hertog Jan Weizener 0,5 l.

7
€
€
€
€

2,75
4,75
3,50
5,60

Wisseltap!!
Elke week speciale bieren van de tap!
(vraag het aan de bediening)

ANDER

SLOT OOSTENDE
7
7

Heineken es
Jupiler es
Oud Bruin
Liefmans Rosé bier
Le e Blond 0.33
Le e Dubbel
Le e Tripel
Grimbergen Dubbel
Kriek
Vedett witbier
Duvel
Cornet Blond
Karmeliet Tripel
Desperados
Westmalle Tripel
Westmalle Dubbel
Radler 2%
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2,50
2,40
3,20
3,50
4,25
4,00
4,00
4,00
3,50
4,00
4,25
4,00
4,50
4,50
4,50
4,50
3,00

Radler 0%
Heineken 0 %

€ 2,60
€ 2,60

Blonde Jacoba 5%
Gouden Gans 8%

€ 4,50
€ 4,50

