Bubbels

per glas per fles

Cava Arte Latino Brut, Cataluña, Spanje
€ 6.00
Een ongekende zachte smaak en een fjne bubbel. Gemaakt volgens traditioneel principe, te vergelijken met
champagne.
Salentein Sparkling Brut Cuvée Exceptionnelle, Argentinië
Deze mooie milde en droge sparkling is licht rosé van kleur en parelt prachtig in het glas. Heeft de aroma
van rijpe appel, citrusfruit en iets toast. Deze heerlijke sparkling wijn is fris, dorstlessend en heeft een fijne
zachte mousse met mooie lange afdronk.
Champagne Boizel Brut Reserve, Frankrijk
Deze Champagne van Madame Boizel is een mooi gebalanceerde champagne met een fruitige afdronk die
naast de bloesemaroma van meidoorn ook mooie fruittoetsen heeft van witte perzik en abrikoos. Het bruisen
vertoont grote finesse met kleine belletjes in wervelende kolommen. Deze topchampagne wordt
voornamelijk verkocht in de beste restaurants van Frankrijk.
Champagne Boizel Rosé, Frankrijk
Deze elegante, lichtroze champagne heeft mooie aroma's van frambozen en wilde aardbei. In de mond is hij
fluweelzacht en heerlijk fris. De verfijnde fruitige aroma's zijn intens en vermengen zich harmonieus met
citrustonen, zachte kruiden en een elegante subtiele mineraliteit.

Rosé wijn

€ 28.00

€ 35.00

€ 65.00

€ 75.00

per glas per fles

Blush Rosé, Di Rajo, Italië, Veneto
€ 5.50
Deze Pinot Grigio, is een heerlijke lichte fruitige droge wijn met subtiele grigio’ kruidigheid en een
verleidelijk klein zoetje.
Les Auzines Languedoc Rosé, Laurent Miquel, Frankrijk, Languedoc
De druiven, Syrah, Grenache en Cinsault, zorgen voor een prachtig stijlvolle rosé wijn met een elegant lichte
rosé kleur. Het fijne rode fruit domineert het iets kruidige smaakpalet.

€ 26.00

€ 32.00

Witte wijn

per glas per fles

Chardonnay Cataratto, Villa di Mare, Italië, Sicilia
De fraaie blend van Chardonnay met de Siciliaanse druif Catarratto levert een heerlijk en breed inzetbaar
glas wijn op.
Silvaner trokken, Weingut Raddeck, Duitsland, Rheinhessen
Heerlijke foodfriendly spatzuivere witte wijn met mooie zachte zuren en floralen tonen
Sauvignon Blanc Selection, Salentein, Argentinië, Mendoza
Prachtige volle wijn met intense aroma’s en smaken van onder andere limoen, peer, vijg en de kruidige
tonen van witte peper.
Sauvignon Blanc, Caves de Florensac, Frankrijk, Languedoc
Deze energieke droge wijn bevat speelse zuurtjes en heeft een frisse afdronk
Chardonnay - Viognier, Laurent Miquel Père et Fils, Zuid-Frankrijk
Een smaakvolle witte wijn uit de franse Languedoc. Deze sappige wijn heeft de aroma's van delicaat fruit,
zijn rijke smaak is lekker fris met tonen van exotisch fruit en amandelen en een heeft een aangename
Pinot Gris, Stepp, Duitsland, Pfalz
afdronk.
Deze droge en zuivere Pinot Gris is een tikkeltje exotisch, dik maar met heerlijke zuren en absoluut droog.
Les Auzines Albarino, Laurent Miquel, Zuid-Frankrijk
Albarino is een zachte, rijpe en rijke druif met aroma's van grapefruit en verfijnde bloemige ondertoon. De
smaak is levendig met royale tonen van witte perzik en een vleugje limoen. Een zachte, maar aromatische
wijn.
Chardonnay Barrel Selection, Salentein, Argentinië, Mendoza
Deze goudgele elegante, zachte en romige wijn uit Mendoza, heeft de volle rijke aroma's van tropisch fruit,
vanille, honing en een mooie houtgelagerde smaak.

€ 5.50

€ 25.00

€ 6.50

€ 28.00

€ 8.00

€ 39.00

€ 28.00
€ 28.00

€ 32.00
€ 32.00

€ 39.00

Rode wijn

per glas per fles

Il Solo Rosso, Botter, Italie, Sicilia
€ 5.50
Deze heerlijke blend heeft de perfecte verhouding van Primitivo, Nero di Troia en de Negroamaro druif en is
een absolute topper uit Puglia. Zwoel en heerlijk drinkbaar, de milde houtrijping zorgt voor diepte en een
pittige afdronk.
El arte de vivir, Bodegas Neo, Spanje, Ribera del Duero
€ 6.50
De kunst van het leven, zo luid de vertaling van deze fantastische wijn van de Tempranillo druif. Een rijpe
stijl, niet te overdadig hout, het drinken van deze mooie wijn is een intense belevenis.
Cabernet Sauvignon Barrel Selection, Salentein, Argentinië, Mendoza
€ 8.00
Volle, intens robijnrode wijn met mooie aroma's van peper, zwarte bessen en vanille vormen de basis voor
deze heerlijke wijn uit de Barrel Selection serie. De 12 maanden opvoeding op eikenvaten geeft deze wijn
zijn mooie hout gelagerde smaak. Geniet van deze elegante wijn en zijn lange, volle afdronk.
Les Auzines Rouge, Laurent Miquel, Frankrijk, Languedoc
Het gouden trio, Carignan, Cisault en Grenache drie totaal verschillende druiven geven allen hun karakter
aan deze mooie rode wijn. Deze wijn heeft alles, intensiteit, aromatisch, fruitig en enorm fris met recht een
perfecte wijn.
Stepp Pinot Noir, Weingut Gert Stepp, Duitsland, Pfalz
Gert Stepp heeft ruim 25 jaar ervaring in het wijnmaken over de hele wereld en staat hoog aangeschreven.
Hij heeft als doel om authentieke en moderne wijnen te maken. Deze Pinot Noir heeft mooi rood fruit met
een klein zacht pepertje voor de nodige pit, deze jonge wijn heeft geen
veroudering ondergaan.
Bucaro Montepulciano d'Abruzzo, Cantine Volpi, Italië, Piemonte
De Bucaro is een kruidige volle rode wijn uit Abruzzo midden Italie. Montepulciano komt in vele versie's voor
deze is er een met veel materie, krachtig en van biologische druiven. Het is een mooie middelzware wijn
met een barrique rijping.
Malbec Barrel Selection, Salentein, Argentinië, Mendoza
Deze diep violette malbec met aroma's van rijpe pruimen, cacao en vanille is intens en smaakvol met zachte
tannines en prachtige gerookte tonen van eikenhout. U kunt zich bij deze wijn verheugen op een prachtig
mooie lange afdronk.
Zinfandel Vintner's Reserve, Kendall-Jackson, Vereinigde Staten
Fantastische rustieke wijn met aroma’s van pruimen en donker fruit. De wijn heeft stevige
tannines en accenten van ceder en kruiden deze brengen de wijn naar een prachtige afdronk, die
lang aanhoudt.

€ 25.00

€ 32.00

€ 39.00

€ 32.00

€ 32.00

€ 35.00

€ 39.00

€ 48.00

