
WINE

Domenech Traditionelle Brut

Licht geel van kleur, fruitig in de neus, peer en groene 
appel. Aangename bubbel, fris zurig.

29,-

CAVA

Thiénot Brut

Minimaal 4 jaar gerijpt, f ijne pareling en zachte mousse.
Elegant, fris en vol karakter. Een champagne met charisma.

75,-

CHAMPAGNE

HUISWIJN

WITTE WIJN

RODE WIJN

Zweefteef Chenin Blanc Glas

1/2

1/1

Frisse, f ijne en zachte wijn met een 
charmante afdronk. Heerlijke smaken 
van licht rijp fruit. Mooie mineraliteit.

5,75
13,50
24,95

Zweefteef Pinotage Glas

1/2

1/1

Heerlijke sappige wijn, mooi rood fruit, 
rond en zacht met een goede structuur. 
Wijn met karakter en stijl

5,75
13,50
24,95

La Flaute da Bartolo rosé Glas

1/2

1/1

Klasse rosado met veel body en stijl. 
Heerlijke aroma’s van rode bessen en 
framboos. Zacht frisse afdronk.

6,-
14,-
26,50

Point Grüner Veltliner

Frisse geuraanzet vol kruidigheid. Loepzuivere smaak 
met strakke mineralen, rijp citrusfruit en tintelende zuren.

36,50

Ripper Pinot Noir

Heerlijke geur van delicaat fruit en een tikje aardig. 
Ragfijne structuur, zacht romig en fluweel. Een heerlijke 
lange afdronk.

34,-

Juan Gil ‘Silver Label’

Zeer gekruid neusaroma, lichtjes getoast. Perfecte 
structuur, rijke tannines en bosvruchten. Mooie balans 
tussen fruit, alcohol en vat rijping.

49,-

Dominio de Berzal Crianza

Intense kersenrode kleur. Veel rijp zwart fruit met 
getoast hout en vanille. Fluweel zachte tannines. Knap 
gemaakte nieuwe stijl Rioja.

43,-

Poggiotondo Chianti Organic D.O.C.G.

Schitterrende balans en een rijkdom aan verschillende 
smaken. Typische Chianti, veel rood fruit, zachte kersen 
tonen, kruidigheid en een heerlijke romige afdronk.

36,50

ROSÉ

La Flauta de Bartolo rosé

Klasse rosado met body en stijl. Heerlijke aroma’s van 
rode bessen, aardbei en framboos. Zacht frisse afdronk.

26,50

Château L’escarelle ”Rumeurs” rosé

Magnifieke cuveé met een schitterende heldere kleur. 
Fruitige aroma’s en goede balans. Je waant je in de 
heerlijke omgeving van de zonnige Provence.

39,50

Tenuta la Falcona Pinot Grigio

Verfijnde wijn, uit de regio rond het Gardameer. Droge 
minerale smaak met veel boomfruit. Heerlijke afdronk.

34,-

Orana Chardonnay Reserve

Droge, fruitige wijn. Prettig om te drinken. Vriendelijke 
Chardonnay met veel tonen van tropisch fruit zoals ananas.

36,50

Sancerre ‘Le Pierris’ Roger Champault

Uitbundige, frisse en strak droge wijn. Fruitige smaak met 
bloemige nuances. Goed in balans met een lange sappige 
afdronk. Een pareltje!

58,-


