Witte wijnen
Pavillac Chardonnay
(vin de Pays d´Oc)

per glas
0,5l
1,0l

€ 4,10
€ 11,50
€ 22,50

Jeugdig, lichtgele kleur. Expressieve geur van
exotisch fruit (perzik, mango en grapefruit). Vol
sappige smaak, raszuiver met een mild droge
afdronk. Prima spanning tussen het rijke gele
fruit en de verkwikkende fraîcheur. Een heerlijk
glas fruitrijke droge wijn met een unieke balans.

PINOT GRIGIO, Terre di Romeo
per glas € 4,10
Per fles € 19,50
Zeer licht van kleur met een vleugje van appel en citrus. Niet
te zuur met een mooie lange afdronk. Een zeer soepele wijn.

Bernkastel
per glas € 4,10
0,5l € 11,50
1,0l € 22,50
Sonnengarten Kellerei, Mosel Duitsland.
Erg lekkere frisse zoete wijn uit de
Moezelstreek rond het stadje Bernkastel.;
geurt naar rijp zoet fruit, o.a. appel en perzik.
Het frisse zuurtje harmonieert prima met het
zoet.

Grillo, Terra Mazar

€ 31,50

Een heerlijke biologische Siciliaanse Grillo. Een
verfrissende wijn met een vleugje van citrus vruchten
en ananas.

Colle Frisio “Morus”, Pecorino

€ 32,50
Een 100% Pecorino met een mooie strogele kleur. Met
aroma’s van perzik, lichte citrus vruchten en witte bloemen
is dit een heerlijke zachte wijn. Deze wijn heeft een stevige
body en lange afdronk.

Müller Grossmann Grüner Veltliner

€24,50

Een knisperen frisse wij uit Kremstal, Oostenrijk, een
gebeid ten westen van Wenen. Tikje kruidig en fruit van
gele appel en lychee.

Soave Clasico “Cimalta”,

€33,50

Deze 100% Garganega heeft zachte tinten van elderflower
en zoete perzik. Een heerlijk smaakvolle en minerale wijn
met een uitstekende afdronk.

Monte Schiavo, Verdicchio

€24,50

Bij het proeven van deze biologische wijn komt de
minerale geur van een frisse Alpenbeek voorbij.
Een mooie soepele wijn die vol maar niet té vol is en
droog met een fijn zuurtje in de afdronk.

Rode wijnen
Cabernet Merlot Folenvie (huiswijn) per glas € 4,10
0,5l
1,0l

€ 11,50
€ 22,50

Vin de Pays de l’Aude - Frankrijk
Deze intens granaatrode wijn heeft een aroma van gerijpt
rood fruit met kruidige tonen. De smaak is vol met zachte
tannines en de lange afdronk is vol aroma’s van fruit.

Torre del Falasco, Corvina

€24,00

Deze dieprode fruitige wijn bevat tinten van kersen en
framboos. Diep in de fles bevindt zich een rokerige, vanille
achtige aroma. Tevens zit hier een prettig zuurtje in.

Les Volets, Pinoit Noir

€22,50

Mooie pinot noir uit Zuid-Frankrijk, Limoux
lekker aards, zacht fruit maar toch met pittige aroma's.

Torre de’Lancia ‘rosso Fuoco’, Neroamaro primitivo
€24,50
‘Vuur rood’ is een prachtig benaming voor deze helder rode
Neroamaro primitivo. Deze volle wijn heeft een zachte
aroma van gestoofde pruimen en bramen.

Cantina di Custonza, Bardolino

€ 25,50

een heldere lichtrode wijn met tinten van rood fruit en
aardbeien. Deze zeer soepele, fris en fruitige wijn met
aroma’s van eikenhout en vanille heeft een mooie medium
body.

Qvino ARRIO,CRIANZA RIOJA

€28,50

Heerlijke Rioja Crianza, op traditionele wijze gemaakt.
Zeer smaalvol met een verfijnde houttoon en zachte
tannins.
BIOLOGISCH.

Velarino, Malvasia Nera

€28,50

Een zeer krachtige volle rode wijn met aardse tonen. wat
deze wijn zo mooi maakt zijn de frisse smaken van pruimen
en kersen die mooi blijven ‘hangen’.

Bubbels
Casa Canevel, Prosecco

€22,50

Een ragfijne prosecco met een heerlijk elegante
mousse. Tonen van groene appel, abrikoos en fris
citrus.

Möet & Chandon Brut Imperial €95,-Een champagne van hoog niveau die vervaardigd is
met de grootste zorg, Brut Imperial is één van de
bekendste champagnes van het huis Moët &
Chandon en behoort tot de absolute top. Brut
Imperial wordt omringd door uitgesproken
aroma’s van onder andere lindebloesem,
brooddeeg en toast.

Rosé
Diversen soorten Rosé

vanaf € 4,10 per glas

Wij ruimen onze wijnkelder op!
Vraag naar onze kelderrestanten.
Wij hebben diversen wijnen voor een voordelige prijs!

