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Pasqua Le Collezioni Pinot Grigio
Veneto - Italië
Verfrissende, ronde wijn met evenwichtige smaak

Cuatro Rayas Verdejo
Rueda - Spanje
Volle, frisse wijn met intense aroma’s

Agustinos Chardonnay Reserva
Maipo Valley - Chili
Evenwichtige ronde en volle wijn met een vleugje vanille in de afdronk

Laroche La Chevalière Sauvignon Blanc
Pays d’oc - Frankrijk
Crispy en stuivende wijn met een frisse en ronde afdronk

Klosterkrone
Duitsland
Aromatisch, fruitige, zoete witte wijn

ROSÉ
Inspiration by Chloé Rosé
Pays d’Hérault - Frankrijk
Vol en zacht van smaak met een fruitig, licht kruidig karakter

Château Gassier Esprit Rosé
Provence - Frankrijk
Typische licht roze Provence rosé. Elegant en smaakvol met in de geur 
rood. De smaak is lekker fris en droog

4.50  25.50

4.70  26.75

4.80  27.25

4.90  27.75

4.50  25.50

4.50  25.50

6.30  33.50



ROOD
Agustinos Cabernet Sauvignon Reserva
Maipo Valley - Chili
Rijpe wijn met goede structuur. Elegant en complex.

Umberto Cesari lOve Sangiovese-Merlot
Emilia - Romagna - Italië
Vol en gul van smaak en levendige aroma’s

Heredad de Baroja Vina Crianza
Rioja Alavesa - Spanje
Stevig Spaans rood van 100% Tempranillo. Een intense wijn met een mooie structuur

MOUSSERENDE WIJNEN
Piccolo Prosecco Spumante
Veneto - Italië
Fris en zuiver met aangename mousse

Vallformosa Classic Brut
Penedèdes - Spanje
Aromatisch en verfrissend met fijne, zachte bubbels

Veuve Clicquot
Champagne - Frankrijk
Een Brut samengesteld uit, Pinot Noir, Chardonnay en Pinot Meunier en reservewijnen uit
de oude jaren. Een verrukkelijke kwaliteit met een vol, rijk en krachtig karakter. Heerlijke
Brut met 50% Pinot Noir.

4.70  26.75

4.80  27.25

5.20  28.00

9.10            

33.50

55.00
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Chablis - Frankrijk
Licht goudkleurig met intense aroma’s van rijp wit fruit, lentebloesem en 
blanke hazelnoten. Rijpe fruitsmaken worden afgewisseld door een verfijnde
minerale ziltige gebalanceerde afdronk met  een aangename fruitigheid.

Pierre Lavigne Sancerre Le Val Doré
Sancerre - Frankrijk
Een fraaie biologische Sancerre. Met in de geur een aantrekkelijke combinatie 
van rijp fruit en frisse citrustonen. Elegant en intens van smaak met tonen van 
groene appel, citrus fruit en een aanhoudende levendige frisheid

Domäne Wachau Dürnstein Grüner Veltliner
Wachau - Oostenrijk
Klimaat en bodem, van de steile terrassen langs de Donau, zorgen voor een 
elegante wijn met sappige aroma’s van rijpe appels en exotisch fruit, met witte 
peper en een frisse, minerale afronk.

Meiomi Chardonnay
Californië - Verenigde staten
Echt een dikke Chardonnay uit Californië! Dit met de smaak van ananas en 
citroenschil, die wordt versterkt door het zoet van honing, amandelen en 
specerijen. Vol van smaak en een minerale frisheid. 

38.50

37.50

30.50

38.50
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Allegrini Valpolicella
Veneto - Italië
Jonge levendige paars-rode wijn vol met aroma’s en sappige rode kersen,
verse kruiden en een vleugje peper. Aangename zuren smelten in de mond
samen met het zachte rijpe fruit.

Ken Forrester Renegade Shiraz-Grenache-Mourvèdre
Westkaap - Zuid-Afrika 
Elegante Rhône blend uit Zuid-Afrika. Donkere wijn met in de geur veel rijp 
zwart fruit en een kruidige aardse toon. Vol van smaak met impressies van
bramen, kruidnagel en een mooie diepe aardse afdronk. 

La Mascote Malbec
Mendoza - Argentinië
Dieprode kleur met toetsen van violet. In de smaak aroma’s van cassis en
frambozen confituur en een elegante toets van geroosterde peper. De wijn
is stevig en complex met een lange afdronk. 

Lopez Cristobel Reserva 
Ribera del Duero - Spanje 
Vol robijnrood met een rijpheid van zwart en rood fruit, kruiden en tonen van
houtrijping. Geconcentreerd, vlezig, vol, goed uitgebalanceerd met fruit van 
bessen, vanille en zacht kruidig hout zorgen voor een lange afdronk. 

30.50

35.00

30.50

42.50


