Witte wijn
Rio Anejo | Chardonnay/Macabeo | Spanje |
4,30 |
Een echte verrassing in het glas. Vol en fris van smaak.
Heerlijk als borrel wijn of op een zonnig terras.
Obsesion Fresco | Verdejo | Spanje |
Zinderend fris en splinterend sappig.
Een briljante aroma leverancier!

4,60 |

23,50

25,50

Rocca Bianco | Pinot Grigio | Italië |
4,80 |
26,50
Frisse witte wijn met tonen van acacia bloemen, appel en meloen. Hele lichte
kruidigheid die kenmerkend is voor Pinot Grigio.
Sun Gate | Chardonnay | Californië |
4,60 |
25,50
Volle en rijpe Chardonnay. Druiven zijn in de nacht geplukt en hebben een jaar lang
gerijpt in Frans/ Amerikaans eiken.

Rode wijn
Rio Anejo | Tempranillo/ Merlot | Spanje |
4,30 |
23,50
Elegante rode wijn. De smaak is sappig met een kleine lichte kruidigheid van de
tempranillo. De afdronk is fluweel zacht.
Messeri | Negroamaro/ Primitivo | Italië |
4,60 |
25,50
Een en al smaak! Rond, vol en zacht met tonen van krenten en tabak. De afdronk is
harmonieus en lang.Topwijn uit de hak van Italië.
Manoir Grignon | Cabernet Syrah | Frankrijk |
5,00 |
27,50
Een kunststuk uit Zuid-Frankrijk. Verbazingwekkend zwoel en zalvend rond.
Opvallend breed van smaak en gemaakt om direct te plezieren.

Rosé wijn
Rio Anejo | Bobal | Spanje |
4,30 |
23,50
Schitterend licht van kleur, ruikt vol en fruitig naar aardbeien en rijp rood fruit. De
afdronk is intens en lang. Heerlijk als borrelwijn!
Rocca Blush Rose | Pinot Grigio | Italië |
4,80 |
26,50
Bleekzalm roze kleur en is friszacht met verleidelijk fruit en een subtiel pepertje.
Smaakvol en een echte verrassing in het glas.
Hans Greyl Blush Rose | Sauvignon Blanc | Nieuw Zeeland |
5,50 |
29,50
De nummer 1 rose van dit moment. Heerlijk fris, vol en sappig Na 1 glas verlang je
meteen naar een tweede!

Mousserend
Ponte Villoni Prosecco | Italië | Picolo |
Ponte Villoni Prosecco 0,75 | Italië |

6,00
28,00

Rive Delle Chiesa Prosecco Rose 0,75 | Italië |

32,50

Port
Valdouro Ruby Port | Portugal |

4,50

Valdouro 10 Years | Portugal |

5,50

*Voor onze wisselwijn van het
moment, zie ons krijtbord.

