
WITTE WIJNEN

	 fles	 glas

El	Campo	Sauvignon	Blanc	 17.95	 														3.50
Chili - Central Valley
Een bleekgele kleur met in de neus aroma’s van  
banaan. In de smaak een mooie zuurgraad, fris en  
een levendig smaakpalet.

Sungate	Chardonnay	 19.95	 														3.95		
Verenigde Staten - Central Valley, Californië 
Heldere, lichtgele kleur met gouden accenten.  
In de neus zeer aromatisch met tonen van ananas,  
witte bloemen en peer. In de mond een ronde wijn  
met hints van witte peer en een vleugje vanille in  
de afdronk.

Le	Bottle	Viognier	 22.50	 4.50
Frankrijk - Languedoc
Tonen van abrikoos, lychees, ananas, perzik en  
pruim zorgen voor een volle, krachtige, ronde en  
zachte en mooie kruidige wijn.

Le	Bottle	Chardonnay	 22.50	 4.50
Frankrijk - Languedoc Roussillon
Druif: Chardonnay
Verleidelijke aroma’s van nectarine, mirabellen, 
acacia honing. Lekker rond en complex karakter. 
Heerlijk zachte en droge finale.

Maandwijn		wisselend	 25.00	 4.95
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RODE WIJNEN

	 fles	 glas

El	Campo	Merlot	 17.95	 3.50
Chili - Central Valley
Een intens dieprode kleur. In de neus kruidige  
tonen met kersen, zwarte bes en rode bessen.  
In de smaak rond met aanhoudende aroma’s, 
fijne tannines en een zachte afdronk.

Sungate	Cabernet	Sauvignon	 19.95	 3.95
Verenigde Staten - Central Valley, Californië 
Een Intens robijnrode wijn met geuren van rijp 
rood fruit en kersen. In de mond een mooie ronde, 
zachte en romige wijn met tonen van rood fruit en 
met verfijnde tannines.

Le	Bottle	Syrah	 22.50	 4.50
Frankrijk - Languedoc Roussillon
Aroma’s van rood fruit, violet, licht kruidige tonen en  
mooie volle smaken geven deze wijn een heerlijk  
gevoel in de mond. Mooie lange afdronk. 

Castillo	de	Solisticio	Reserva	Tempranillo	 22.50	 4.50 
Cabernet	Sauvignon	 	 	
Spanje - Catalonië
Robijnrood van kleur. Een intens aroma van rijp 
rood fruit, cacao en vanille. De smaak is krachtig, 
mineralig en mede door de rijping op eikenhouten 
vaten hints van vanille.
   
Maandwijn	wisselend	 25.00	 														4.95



 

 

 

ROSÉ	WIJN

	 fles	 glas

Louis	Eschenauer	Cinsault	rosé	 19.95		 3.95
Frankrijk - Bordeaux
Een lichte kristalheldere roze kleur. In de neus  
erg expressief met rood fruit en kruidige tonen.  
Een ronde en levendige smaak. 

ZOETE WIJN

	 fles	 glas

J.	Förster	Bereich	Bingen	 -	 3.50
Duitsland – Moezel 
Levendige Moezel wijn met een fruitig bouquet en  
een zoete, sappige smaak.

MOUSSEREND

	 fles	 glas

Bedin	Prosecco	Frizzantte	Spago	DOC	 25.00	 5.00
Veneto - Italië 
Een aangename, harmonieuze smaak met een  
soepele, subtiele bittere afdronk.

Bedin	Rosato	Frizzante	Allegro	 25.00	 5.00
Veneto - Italië 
Een intens bouquet van fruitige tonen.  
Harmonieuze smaak met een delicate afdronk.



DESSERTWIJNEN

	 fles	 glas

Azienda	Negro	Moscato	d’Asti	DOCG	 29.95	 5.95
Italië – Piemonte
In de geur sinaasappelbloesem, perzik en salie. 
De mousse is fijn en aanhoudend. De smaak is 
elegant en intens fruitig met tonen van perzik 
en sinaasappel.

Toro	de	Piedra	Late	Harvest	 -	 5.95
Sauvignon	Blanc	en	Semillon
Chili - Curicó Valley
Goudgele kleur. Intense neus van perzik, walnoot, 
amandel en honing. Smaakvol en evenwichtig in 
de mond met een heerlijke frisheid.   
 
Valdouro	Ruby	 -		 4.50
Portugal - Douro
Een donkerrode kleur. In de neus mooie 
harmonieuze fruitige tonen. In de smaak een fruitige 
frisse port met mooie tannines.

Valdouro	10	years	old	Tawny	 -	 5.95
Portugal - Douro
Een bruinachtige kleur. Een harmonieuze neus. 
In de smaak fruitig met houttonen.

Martha’s	20	Anos	port	 -	 14.95
Portugal - Douro
Prachtige Tawny port met mooie amberkleur door 
de 20 jaar houtrijping. In de geur intens met 
complexe, nootachtige tonen. In de smaak mooi 
in balans, kruidig, met een zachte elegante afdronk. 


