HUISWIJN WIT
glas
4.25

fles
21.50

Caillou | Sauvignon Blanc
4.75
Zeer toegankelijke Sauvignon Blanc uit Frankrijk. In de geur en smaak veel fruit, citrus,
meloen en vooral exotisch fruit (mango en sterfruit).
Subtiel wat groen van buxus, aangenaam zacht mondgevoel.

23.00

Isola Augusta | Pinot Grigio
Licht gele wijn met hinst van koper en een parfum van acacia en perzik.
Heerlijk zacht. Mooie droge delicate wijn met rijp fruit.

5.50

28.50

Dumanet Reserve | Chardonnay
6.50
In de neus peer en gele appel, mooi weelderig en breed met een vleugje vanille.
Volle maar frisse wijn!

32.50

Kiwi | Chardonnay
Franse, fruitige wijn met noten, een botertje, witte perzik en meloen.
In de mond rond, zacht en volfruitig. Goed in balans met een lange afdronk.

HUISWIJN ZOET

Peter Meyer | Bereich Bernkastel
Frisse, mild zoete Moezelwijn met aroma’s van perzik en zacht geel fruit.

glas

fles

4.25

21.50

glas

fles

HUISWIJN ROSE

Vin de Pays Du Var | Gris des Seigneurs
4.25
21.50
Briljant, bleke roze kleur. Zeer uitgesproken aroma’s van snoep (engelse drop) en citrus.
Frisse, aangename wijn met elementen van exotisch fruit.

HUISWIJN ROOD
glas

fles

La Brune | Merlot
4.25
Franse wijn uit de Languedoc streek van het huis La Brune. Een prettige rode wijn.
In de neus zwart bosfruit, zwarte kers en zwarte pruimen. Een echte allemansvriend!

21.50

MioPasso | Primitivo
Rode, robuuste wijn uit Puglia, Italie.
Volle maar toch zachte droge wijn met een klein zoetje.

24.00

5.00

Villa Cavarena | Valpolicella DOC Ripasso
7.00
34.50
In de neus aroma’s van zoete specerijen, rood fruit en kruiden.
De aanzet is rijk met een prachtige structuur. De afdronk is vol, lang en intens met levendige
zuren.

WITTE WIJN
BASA VERDEJO

29.50

Spanje, Rueda.
Een stuivende geur met passievrucht, meloen en peer maar ook venkel
en een hint van mineralen. In de mond elegant, sappig, fris en droog.
Smaakcombinatie: visgerechten, salades, asperges, lichte groentengerechten of als
aperitief
HERDADE DE SOBROSE BARRIQUE SELECT

34.50

Portugal
Een volle, houtgelagerde Portugese wijn van 100% Antao Vaz.
In de neus frisse tonen van bloemen en tropische vruchten. Lange afdronk.
Smaakcombinatie: visgerechten, romige sauzen, rijpe kazen.

MONTAGNY PREMIER CRU LES COÈRES

49.50

Frankrijk, Bourgogne.
Typische Bourgondische Chardonnay. Heldergeel van kleur en complex in geur en smaak.
Een waterval aan fruit, bloemen en met een mooie, verfijnde mineraliteit.
Een onvergetelijke, intense lange afdronk.
Smaakcombinatie: stevige witvis, kreeft, garnalen en zachte kazen
DALILA SICILIA DOC FREUDO ARANCIO
Italie

32.50

Combinatie van 80% Grillo druif en 20% viognier.
Strogeel, in de geur tropisch fruit, jasmijn en florale tonen.
Een lange, romige afdronk waarin tonen van vanille en honing naar voren komen
maar vooral wit- & steenfruit domineren.
Smaakcombinatie: varkenshaas met champignon roomsaus of andere rijke gerechten.

RIO FLORIANO SAUVIGNON BLANC

39.50

Italie, aan de grens bij Slovenie
Deze wijn is gemaakt van 100% Sauvignon blanc en heeft een intense geur van ananas
en tomatenblad. Prachtige structuur en mooie afdronk.
Smaakcombinatie: antipasti, vis-schaal en schelpdieren.
SANCERRE DOMAINE CUROT

62.50

Frankrijk, Loire.
Een elegante Sancerre met geraffineerde mineralen. Helder lichtgeel en sprankelend van
kleur.
Met een droge, fruitige geur van citrus en sappige peren. De smaak is verfrissend,
met levendige zuren. Een juweel uit de Loire.
Smaakcombinatie: visgerechten en schaal en schelpdieren

HOFMANN GRAUER BURGUNDER TROCKEN
Duitsland

34.50

Een mooie frisse en zeer levendige witte wijn. Zeer plezierig met wit fruit zoals meloen
in de mond met mooie mineralen en een speels bittertje op het eind.
Smaakcombinatie: varkensvlees, gezouten vlees, champignons en gekruid eten.
AUZINES ALBARINO LAURENT MIGUEL

39,50

Frankrijk, Languedoc
De stijl van deze wijn is levendig en verfrissend.
De heerlijke Albarino aroma’s in deze witte wijn zul je herkennen als: grapefruit,
witte perzik, bloemen en een vleugje limoen.
Smaakcombinatie: ideaal als aperitief, zeevruchten en visgerechten.
FEUDI DI SAN MARZANO RARI GRILLO
29.50
Terre Siciliane IGP
Feudi di San Marzano Rari Grillo is een Lichte strogele kleur.
In de mond aroma's van tropische vruchten vermengd met citrus.
Elegante smaak, fris en mineraal.
Smaakcombinatie: Visgerechten, wit vlees en zachte kazen

LES BERTHOLETS CHARDONNAY GRANDE RESERVE | Half flesje 0.375
Frankrijk, Languedoc-Roussillon 0.375 (half flesje)

17.50

Zuid-Franse Chardonnay met het karakteristieke ‘botertje’. Subtiel vettig en vol vanille.
Veel verschillende smaken rijp geel fruit en volle houttonen.
Smaakcombinatie: klassieke Caeser salade, bacon, ei, avocado

ROSE WIJN
LA VIE EN ROSE

36.50

Frankrijk, Provence.
Zalmroze kleur. Grassige neus met florale tonen.
Ronde smaak met hints van venkel/anijs en snoepzuurtjes.
Typische Provencaalse kruidigheid. Mooie zachte zuurgraad, lange verfrissende afdronk.
Smaakcombinatie: heerlijke terras rose of aperitief, bouillabaise, dorade.
MASCA DEL TACCO RO’SI PINOT NERO ROSATO

36.50

Italie, Rome
100% Pinot Nero, volle smaak van aardbeien, kersen en watermeloen,
gevolgd door rozen en aromatische kruiden. Heel romig, zacht en sappig in de mond,
fris en smakelijk met een lange fruitige afdronk.
Smaakcombinatie: heerlijke terras rose of als aperitief, pasta met vis, zalm.

RODE WIJN
SALENTEIN MALBEC
Argentinie, Mendoza.
Volle krachtige rode wijn met in de geur rood fruit, bramen, chocolade en vanille.

42.50

Het karakter is frutiig. Lange fluweelzachte afdronk.
Smaakcombinatie: gegrilde vleesgerechten, en wild zoals hazepeper, harde kazen.
RAMÓN BILBAO RESERVA

45.00

Spanje, Rioja.
Een fluweelzachte wijn met subtiele fruit aroma’s van peer, pruimen en appel.
Lichte hint van leer en cederhout.
Smaakcombinatie: gegrild rood vlees en oude kazen
BACCAROSSA

62.50

Italie, Lazio
Geconcentreerde rode, volle sappige wijn van 100% Nerobueno druiven
uit de heuvels rondom Rome. Aroma’s van chocolade, koffie, drop, laurier en bosvruchten.
Zachte geconcentreerde complexe afdronk.
Smaakcombinatie: gegrild rood vlees, rijke vlees en pasta gerechten.
CHIANTI CLASSICO TENUTA CASCUCCIO TARLETTI

36.50

Italie, Toscane.
100% Sangiovese druif. Een intense wijn met zachte, verfrissende tonen.
Geur van rijp fruit, specerijen, vanille en kaneel.
Smaakcombinatie: geroosterde vleesgerechten, wild en seizoenskazen.
TARANI MALBEC
Frankrijk
Zoet en heerlijk van smaak met in de neus sappig rood fruit en
lichte hints van karamel en kruiden.
Smaakcombinatie: rood vlees en mediterraanse gerechten.

28.50

