WIJN
H U IS WIJNEN
Fris & Fruitig

Belles du Sud | Languedoc, Frankrijk
Fruitige, frisse maar ook volle wijnen. Een tikje kruidig
met veel fruit.
Wit – Marsanne / Rousanne, Rosé – Syrah / Grenache,
Rood – Grenache / Syrah
Per glas 3,75 | per karaf 13,50 | per fles 19,95

Zoet & Sappig

Tolltraum | Lieblich, Rheinhardt Fuchs |
Rheinhessen, Duitsland
Wijn van zeer rijpe druiven met een hoog suikergehalte
met rijp wit fruit, appel en wat citrus.
Per glas 3,75 | per karaf 13,50 | per fles 19,95

W IJNEN PER G L A S
Elegant & Fruitig

Pinot Grigio | Baglio Normanno | Sicilië, Italië
Een mooie mix van fruit en bloemen met typische tonen
van peer en perzik en een lange afdronk.
Per glas 4,25 | per karaf 15,50 | per fles 23,50

Zacht & Sappig

Barbera | Cantine Volpi | Piemonte, Italië
Een wijn vol rood en zwart fruit, weinig tannines en
sappige zuren.
Per glas 4,25 | per karaf 15,50 | per fles 23,50

Rond & Soepel

Merlot | Valmas | Languedoc, Frankrijk
Een heerlijk fruitige en soepele Merlot, met een vleugje
vanille. Maar het fruit staat bij deze Merlot voorop.
Per glas 4,50 | per karaf 17,95 | per fles 25,95

MO U SSERENDE WI JN
Licht & Sprankelend

Blû Prosecco | Veneto, Italië
Een heerlijke lichte frizzante secco DOC met veel
rijp licht fruit in de geur en smaak. Een wat lager
alcoholpercentage maakt dit een hele fijne prosecco.
Piccolo (20cl) 6,50 | fles (75cl) 24,95

WITTE WI JNE N PER FL ES
Aromatisch & Bloemig

Treixadura, Torrontés, Albariño | Bodegas de Nairoa |
Ribeiro, Spanje
Een zachtgele wijn met een aromatische geur van citrus,
nectarines en pruimen. Het fruit wordt aangevuld met
witte bloemen, zoals jasmijn en specerijen. De wijn heeft
een heerlijk frisse finale.
28,95

Complex & Fris

Sauvignon blanc | Bellingham |
Durbanville Hills, Zuid-Afrika
Een heerlijk complexe en tegelijk mooi frisse wijn. De
Sauvignon blanc is grassig en tropisch tegelijk, met
passievrucht en exotisch fruit. De wijn is zacht en sappig
met goede zuren.
34,95

RO D E WI JNEN PER FL ES
Rijk & Temperamentvol

Carmenère | Dos Camelidos, Viña Casa Silva |
Colchagua Valley, Chili
Heerlijk rijpe en rijke wijn. Rond en zacht met veel
bosfruit, chocolade, bramen en zwarte peper. De wijn
heeft een mooie lengte met aangename tannines.
29,95

Intens & Krachtig

Malbec | Bodega Sottano | Mendoza, Argentinië
Een typische Malbec met een dieprode kleur. De wijn
heeft rijp rood fruit zoals pruimen en frambozen,
gecombineerd met chocolade en vanillehinten, afkomstig
van de rijping op eikenhout. De structuur met zachte
tannines zorgen voor een mooie, lange afdronk.
32,95

