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WITTE WIJN

BUBBELS

Milde zuren. Peer, abrikoos en perzik met lichte
vanille tonen van het hout

Domaine Dusseau/Reserve Viognier
Frankrijk - Pays d'OC

€ 25,50

Fruitige wijn. Witte perzik, citroenschil en �orale
tonen

Jorche/Fiano e bianco d'Alessano
Italie - Puglia

€ 26

Smaken van abrikoos en citrus, aangevuld met een
fantastische zuurbalans

Charles dupuy/Sauvignon Blanc
Frankrijk - Loire

€ 27,5

Perzik, vanille & citrusvruchten. Vol en stevig

Jamieson Ranch Light Horse
/Chardonnay
Amerika - Californie

€ 33

Een krachtige, volle, boterige witte wijn met
fruitige smaken van peer, appel en citrus. Door het
houtgebruik veel tonen van vanille en toasty
aroma’s.

Heiligkreutz/Grauburgunder,
Chardonnay
Bechtheim west – Rheinhessen

€ 48

Rokerig, krachtig en zeer precies, met mineraliteit
en veel frisheid in de lange afdronk.

Domaine des hates/Chablis 1er Cru
Frankrijk - Chablis

€ 74

Je ruikt direct de tonen van gekon�jte citroen,
brioche en geroosterd brood. Amandelpasta en
hazelnoten is wat je direct proe�.

Moillard Grivot Meursault
Frankrijk - Bourgogne

€ 98

Freschello Bianco Spumate
Prosecco

€ 4,5/22,5

Vraag naar ons assortiment
Moët & Chandon € -

Champagne Barons de Rothschild
Brut 

€ 105

RODE WIJN

Aroma's van gedroogde pruimen met mineralen
tonen. Geuren van hout en toast

Del Medievo Reserva
Spanje - Rioja

€ 27

Zoethout, licht gerookt hout en kersenfruit. Een
volle, �uweelzachte wijn.

Light Horse/Pinot Noir
Amerika - Californie

€ 33

Levendige geuren van rijp fruit zoals zwarte kersen,
pruimen en laurier

Whiplash/Zinfandel
Amerika - Californie

€ 34

Een volle en intense rode wijn met body en een
stevige structuur, met fruitige aroma's van bessen
en kruiden

Jorche Primitivo DOP
Italie - Puglia

€ 35,50

Een heerlijke volle rode wijn met aroma’s van
kruiden en eiken. Harmonieus en stevig
gestructureerd met ver�jnde tannines en een mooie
volle afdronk.

Jorche Primitivo Di Manduria
Riserva DOP
Italie - Puglia

€ 46

Met een aroma van vers fruit en kersen in alcohol.
Een heerlijke ronde, zachte afdronk van vanille en
amandelen. Zwoel en stevig. Geuren die bijna op
port gaan lijken.

Benazzoli Amarone Della Valpolicella
DOCG
Italie - Valpolicella

€ 77

Prachtig zwart en rood fruit: besjes, veenbes,
framboos en superieure zoetheid

Moillard Grivot Pommard/Pinot
Noir
Frankrijk - Pommard

€ 98


