HUISWIJN
Wit

Droog :

Sauvignon Blanc
Glas : € 3,50
Fles : € 18,00
Khipu – Chili
Een heerlijke fruitige wijn met aromas van passiefruit en
grapefruit, knisperend droog en een interessante mineralige afdronk.

Zoet :

Schmitt Söhne –
Wonnegau – Duitsland
Een lekker frisse en licht-zoete wijn uit het Moeselgebied

Glas : € 3,30
Fles : € 17,00

Ume fruit wine
Choya original
Zoete wijn met delicate aroma van Japanse pruimen.

Glas : € 4,30

Rood

Merlot – Grenache

Rosé

zinfandel - Rosé.

Perle du Sud – Zuid Frankrijk
Een mooie, evenwichtige wijn met zachte tannines. Een
fruitige, intense wijn met een klein pepertje op de afdonk.

Glas : € 3,50
Fles

: € 18,00

Glas : € 3,50

Khipu – Chili
Fles
Een fruitige en verfrissende rosé. Licht roze van kleur met aroma’s
van aardbeien en frambozen.

: € 18,00

WIJN

mousserend
CHAMPAGNE

Moët et Chandon – Brut Impérial
Lichtgeel met een delicate mousse. Fruitig van geur en
droog van smaak. Mooi als aperitief en heerlijk bij zeebanket.

MOUSSERENDE WIJN

Fles 750 ml : € 62,50

Italië :

Prosecco – Brut
Il vino dei Poeti – Botega – Montebelluna
Gearomatiseerde sprankelwijn met een fruitig
Bouquet van veldbloemen en een hint van honing.

Fles 750 ml : € 29,50
Fles 200 ml : € 9,50

Italië :

Fles 750 ml : € 29,50

Prosecco – Rosé
Il vino dei Poeti – Botega – Montebelluna
Gearomatiseerde sprankelwijn met een fruitig
Bouquet van veldbloemen en een hint van honing.

WITTE WIJN
Hongarije :

Sushi Wine
Fles 750 ml : € 22,50
Tokaj - Chateau Dereszla
Intense florale tonen afgewisseld met lichte hinten van
Lindeboom. Aangename en toegankelijke wijn die perfect past
bij sushi.
Spanje :

Verdejo DO
Val de Vid – Rueda
Een fris elegante strogele wijn met zweem van groen.
Intense fruitsmaak van appel, perzik en peer met aroma’s
Van jasmijn en anijs.

Fles 750 ml : € 24,50

Frankrijk :

Fles 750 ml : € 29,50

Pinot Gris
Alsace – Riquewihr – Dopff & Irion
Elzasser wijn met een intense, krachtige en kruidige
smaak en een hint van rozenblaadjes.
Frankrijk :

Chardonnay
Fles 750 ml : € 26,50
Vin de Pays dÓc – Domaine du Bosquet
Een zachte, ronde en fruitige witte wijn van 100% Chardonnay.
Door vier maanden houtrijping heeft de wijn body en rondheid
verkregen, zonder dat het exotische fruit overheerst wordt.
Tikje ‘vettig’, zacht rijp fruit: banaan, abrikoos en perzik.
Oostenrijk : Grüner Veltliner
Dürnberg _ Wijnviertel DAC
Een kruidige, grasgroen witte wijn met een hoog mineraal
gehalte. Een uitgesproken bouquet met typische Veltliner
pepertjes.

Fles 750 ml : € 29,50

RODE WIJN
Spanje :

Rioja
Fles 750 ml : € 27,50
Bodegas Cune – Rioja Alta – Crianza DOC
Een robijnrode wijn met een bouquet van rijp rood fruit. Een
elegante, fluwerige smaak met licht kruidige houttonen (vanille)
vanwege lagering op Amerikaanse eikenhouten vaten
Australië :

Cabernet – Shiraz
Jip Jip Rocks – Padthaway
Een volle rode wijn met fluweelzachte tannines. Aroma’s van
Kersen, chocolade en zwarte olijven.

Frankrijk :

Fles 750 ml : € 37,50

Saint Emilion
Fles 750 ml : € 49,50
Baron Carl – Baron Philippe de Rothshild – Bordeaux
Een mooie stevige en volle rode wijn, rijk aan ronde tannines.
De aanwezige kersen aroma’s worden geflankeerd door houtsmaak.

