Witte Wijnen
Zuid Afrika

DRY WHITE, Lindenhof , Paarl

per glas

€ 4,25 per fles € 21,25

Een Cape wijn van Sauvignon en Chenin druif . Frisse wijn met een zachte afdronk

Duitsland

RHEINHESSEN , Spatlese,

per glas

€ 3,95 per fles € 19,75

per glas

€ 4,50 per fles € 22,50

Geurige, zachte zoete wijn uit Mosel-Saar-Ruw

Frankrijk

CHARDONNAY, Pierre Henri

Authentieke Chardonnay, met een aroma van rijp, geel fruit, krachtige smaak, aromatische afdronk

Australie
SAUVIGON BLANC, The grape Whisperer blanc

€ 29,50

Stuivende, frisse Sauvignon blanc . Sappig en zacht !

Italie

PINOT GRIGIO UVAM , Delle Venezie

€ 24,50

Aangenaam glas witte wijn uit Noord Italië, heerlijk geurend naar bloemen. De smaak is
fris en zuiver, zacht en mineraal, mooi in balans. Gevaarlijk lekker..

Rosé wijn
Frankrijk
DOMAINE LALAURIE , Coteaux de Narbonne

per glas

€ 4,50 per fles € 22,50

Verfijnd & fris met aroma van aardbeien . Gemaakt van Grenache, Cinsault, & syrah

Frankrijk

AIX , Coteaux d’ Aix en Provence

per glas

€ 6,95

per fles

Delicate geur, smaak van zacht rijp zomerfruit,
licht kruidig, elegante frisse afdronk. Gemaakt van Grenache, Cinsault, Syrah & Counoise.

€ 35,00

Rode Wijnen
Chili

SIERRA NOBLE , Cabernet Sauvignon uit Valle Central ,

per glas

€ 4,25 per fles € 21,25

Fijne wijn met rood fruit en een zachte tannine smaak en een fijne afdronk

Frankrijk

MERLOT, Le 5 Vallees
per glas € 4,50
Geur van kersen & pruimen . De smaak is soepel met een beetje kruidigheid.

per fles

€ 22,50

Italie

NEGROAMARO , de Salento , Domizian

per glas

€ 4,75 per fles € 23,75

Zachte, fruitige wijn . Een prijswinnaar in zijn prijsklasse

Chili
CABERNET SAUVIGNON , Panul Reserve, Colchagua Valley

€ 26,95

Vol rode , krachtige wijn met rood fruit en fijne eiken tonen in het aroma, de
aanhoudende smaak is evenwichtig.

Argentinie

MALBEC Chakana Nuna

€ 28,95

Volle krachtige wijn . Rijp rood fruit , eikenhout en kruidigheid.

Spanje

RIOJA , Tierras de Mairillo , Crianza

€ 27,95

Fruitige wijn, een zuurtje & de kenmerken hout en vanille tonen zijn aanwezig

Mousserende Wijn
PROSECCO , Wit
Italiaanse bubbeltjes wijn

Italie

€ 27,95

