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MOUSSErEnDE wijnEn
Conde de Caralt Cava Brut Penedès, Spanje    € 6,50 € 32,50
macabeo, parellada & xarel-lo
Zuiver en milddroog met sprankelend wit fruit

Champagne Laurent-Perrier Brut Champagne, Frankrijk € 14,50 € 79,50
chardonnay, pinot noir & pinot meunier
Klassieke, elegante en frisse champagne met een fijne mousse

wittE wijnEn
Montgravet Sauvignon Blanc Gascogne, Frankrijk   € 4,95 € 28,50 € 19,00
sauvignon blanc
Stuivend en bloemig met frisse groene 
appel, limoen, lychee en perzik

Bodegas ramón roqueta     € 5,50 € 29,50 € 19,75
Macabeo Chardonnay Catalunya, Spanje
macabeo & chardonnay
Mineralig en fris met wit fruit, structuur en lengte

Simonsig Estate Chenin Blanc Stellenbosch, Zuid-Afrika € 5,50 € 29,50
chenin blanc 
Groenkruidig en stuivend met frisse ananas, perzik en banaan

weingut kurt angerer     € 6,50 € 32,50
Grüner Veltliner ‘kies’ Kamptal, Oostenrijk
grüner veltliner
Sprankelend en sappig met exotisch fruit, 
groene appel, grapefruit en perzik

Ermita Veracruz Verdejo Rueda, Spanje    € 6,50 € 32,50
verdejo
Stuivend, spannend en sappig met 
passievrucht en groene appel

wijnhoeve de kleine Schorre     € 7,00 € 37,50
Schouwen-Druiveland auxerrois+ Zeeland, Nederland
pinot auxerrois
Elegant, fris en licht tintelend met lychee, 
perzik, peer en een heel licht zoetje

Barón de Ley 3 Viñas Rioja, Spanje    € 7,00 € 37,50
viura, malvasía & garnacha blanca
Complex en krachtig met kweepeer, limoen, 
honing , kruiden en amandel

Viu Manent Chardonnay     € 6,50 € 32,50
Gran reserva Casablanca Valley, Chili
chardonnay
Volumineus boordevol tropisch fruit, citrus, karamel en vanille 

rOSÉ wijnEn
Bodegas ramón roqueta rosado Catalunya, Spanje  € 4,95 € 28,50 € 19,00
cabernet sauvignon & garnacha
Fris rood fruit en een aantrekkelijke romigheid

Domaine Sainte Lucie     € 6,50 € 32,50 € 19,75
cinsault, syrah & grenache
Lichtroze met citrus, peer, groene appel 
rood fruit, bramen en cassis

rODE wijnEn
Montgravet Syrah Languedoc, Frankrijk    € 4,95 € 28,50 € 19,00
syrah
Vol, rond en soepel met pittige bessen, 
zwoele kersen en wat kruidigheid

Bodegas ramón roqueta tempranillo Catalunya, Spanje € 5,50 € 29,50 € 19,75
tempranillo & cabernet sauvignon
Romig en rond met rijp zwart fruit en laurier 

Domaine de Grangeneuve     € 6,50 € 32,50
Esprit de Grenache Rhône, Frankrijk
grenache
Rond en verleidelijk met zachte tannines en rijp rood fruit

Simonsig Cabernet     € 5,50 € 29,50
Sauvignon Shiraz Stellenbosch, Zuid-Afrika
cabernet sauvignon & shiraz
Zwoelsappig met rood fruit, rijpe zwarte 
bessen en een verleidelijke kruidigheid

Château tour de Mirambeau     € 6,50 € 32,50
réserve rouge Bordeaux, Frankrijk 
merlot & cabernet sauvignon
Soepel en zuiver met rijpe kersen, frambozen, 
pit, structuur en lengte 

Barón de Ley reserva Rioja, Spanje    € 7,00 € 37,50
tempranillo
Krachtig met rijp rood fruit, kruiden, kokos, mocca en vanille

Viu Manent Malbec reserva Colchagua Valley, Chili   € 6,50 € 32,50
malbec
Vol en rijp met zwarte bessen, rood fruit, 
thee en pittige specerijen 


