
Wijn

Speciale Selectie

Wit 
RUEDA VERDEJO ‘ORO DE CASTILLA’, 
Bodegas Hnos. del Villar, Castilla y León, Spanje
Fruitige, stuivende neus. Extractrijke smaak met tonen van anijs  
en kruiden. Rijp fruit is mooi verweven in de structuur van deze  
kenmerkende Verdejo-wijn. fles € 25.00

CHABLIS,  
Domaine Hamelin, Bourgogne, Frankrijk 
Traditionele chardonnay van kalkrijke bodem.  
Zuiver, breed van smaak en heerlijk bij vis.  fles € 29.50

Rood 
THORN-CLARKE TERRA BAROSSA SHIRAZ, 
South Australia, Australië
Volle, lekker stevige shiraz met prima houtondersteuning. Mooi spicy 
van smaak met tonen van zwarte peper en veel rood fruit. 
 fles € 27.50

BOURGOGNE PINOT NOIR, 
Domaine Chanzy, Côte de Beaune, Frankrijk
Elegante pinot noir, licht houtgelagerd, soepel, verfijnd 
kersenfruit en een zachte afdronk. fles € 29.50

Mousserend 
PROSECCO DI VALDOBBIADENE  “Extra Dry”
Azienda Agricola Drusian, Veneto, Italië             
Zachte, licht zoete smaak met een milde mousse, levendig, heerlijk 
fris met impressies van appel en een aangename romigheid.  
 fles € 22.50

CHAMPAGNE DELOT BRUT  
Delot Père et Fils, Côtes de Bar, Frankrijk
Zeer fraaie en frisse Champagne, schoon van smaak en met  
een fijne mousse, gemaakt van uitsluitend Pinot Noir.  fles € 52.50
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Rosé 
MAZAL DES GARRIGUES SYRAH,
IGP Pays d’Oc, Languedoc, Frankrijk
Diepe roze kleur met en een verfijnd bouquet van klein, rood fruit, 
als aardbeien en kersen. Maar ook een milde syrah-kruidigheid. 
Dit komt terug in de smaak, plezierig fris met een klein zoetje. 
 glas € 3.65 fles € 18.75

CASA SILVA CABERNET SAUVIGNON, 
Colchagua Valley, Chili
Een elegante, frisse en fruitige rosé. Deze droge rosé 
is perfect in balans en heeft een volle afdronk.
 glas € 4.00 fles € 20.00

Rood
MAZAL DES GARRIGUES MERLOT,
IGP Pays d’Oc, Languedoc, Frankrijk
Een verfijnd bouquet van klein, donker fruit. Zachte, 
romige smaak met veel structuur, voldoende vulling met 
een plezierige afdronk.
 glas € 3.65 fles € 18.75

CABERNET SAUVIGNON/CARMENÈRE,
Colchagua Valley, Chili
Een volle, sappige wijn met een lange afdronk. 
Rijk en harmonieus van smaak.
 glas € 4.00 fles € 20.00

ROSSO PICENO ‘VIABORE’,  
Giavanni Carminucci, Marche, Italië
Blend van sangiovese en montepulcianodruiven.  
Sappige, licht kruidige Italiaanse wijn van de oostkust van Italië.
 glas € 4.50 fles € 22.50

RIOJA PAGO MALARINA TEMPRANILLO,  
Bodegas Vallobera, Rioja Alavesa, Spanje
100% tempranillo met een vurig Spaans karakter.  
6 maanden houtlagering maakt de wijn kruidig en stoer.
  glas € 4.50 fles € 22.50

 

Wit
LE PINADA MARSANNE,  
IGP Pays d’Oc, Languedoc, Frankrijk
Aromatisch en breed van smaak. Tonen van perzik en  
gele pruim. Mondvullend en gewoon lekker!
 glas € 3.65 fles € 18.75

CASA SILVA CHARDONNAY-SÉMILLON,  
Colchagua Valley, Chili 
Een intens frisse wijn met in de smaak perzik en citrusfruit.  
De Chardonnay zorgt voor stevigheid en de Semillón voor frisheid.
 glas € 4.00 fles € 20.00

PINOT GRIGIO ‘GREGORIS’,  
IGT delle Venezie, Giovanni Fattori, Veneto, Italië
Licht kruidig van karakter, plezierig droog en goed te combineren. 
Populair druivenras.
 glas € 4.50 fles € 22.50

SAUVIGNON BLANC L’ESPRIT BIO,  
Languedoc, Frankrijk
Frisdroog - stuivend sauvignon blanc - zuiver en bio - toegankelijk
 glas € 4.50 fles € 22.50

SONNENHERBST,
Duitsland (zoet)
Smaakvolle, zacht zoete wijn met fris fruit op de afdronk. 
 glas € 3.65 fles € 18.75

  

Dessertwijn
NAVARRA MOSCATEL DE SARASATE,  
Bodegas Corellanas, Corella, Spanje
Zoete dessertwijn met intense aroma’s van rijp muskaatfruit. 
Fris en vol op de afdronk.
  glas € 4,25

Open Wijnen
Deze mooie selectie wijnen  
kunt u ook per glas bestellen!


