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AIX | PROVENCE, FRANRIJK

Prachtig lichte zalmkleur. In de neus fris 
en geurig, delicaat en jeugdig met een 
crispy smaak. Prachtig rond, harmonieus 
en gestructureerd en met een heerlijk 
lange afdronk.

DE SMAAKINTENSITEIT WORDT WEERGEGEVEN DOOR 
MIDDEL VAN HET AANTAL GLAASJES.
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WIJ GEVEN U GRAAG EEN PASSEND WIJNADVIES. 
MAAK ONS ER GERUST OP ATTENT INDIEN U DIT WENST. 

PASQUIERS GRENACHE CINSAULT ROSE | 
FRANKRIJK

Zalmkleurige rose met heerlijk 
zomerfruit in de geur zoals aardbeien 
en frambozen. Fris, soepel en licht van 
smaak.

  4,20

21,50

WITTE WIJNEN 

PINOT GRIGIO  | PAPARUDA, ROEMENIË

Expressieve bloemige witte wijn met een 
aroma van grapefruit en perzik. Frisheid 
van appel en citrus in de smaak met een 
klein zoetje van meloen.

 4,20

21,50

SEMILLON/CHARDONNAY | NSW, AUSTRALIË

Mooie en volle smaken van kweepeer, 
citrus en zowel tropisch als steenfruit, 
met een subtiel kruidig karakter, maken 
van deze wijn een perfect evenwicht 
glas.

   4,40

22,50

VIOGNIER | LANGUEDOC, FRANKRIJK

Fraaie droge witte wijn met verfijnde 
florale geurnuances en een ronde, 
zachte droge smaak met veel 
aromatische lengte.

23,50

SAUVIGNON BLANC | TOURAINE LOIRE, FRANKRIJK

Expressieve, droge klassieke witte wijn 
met een prettige, frisse smaak vol 
citrusfruit. 

24,50

CHARDONNAY | FRANSCHOEK, ZUID-AFRIKA 

De geur is expressief met elementen van 
citrus en perzik. Ook in de mond komen 
deze smaken terug aangevuld met die 
van kruisbessen en mandarijn.

24,50

VERDEJO BIOLOGISCH | LA MANCHA, SPANJE

Frisse wijn met tropisch fruit zoals 
Ananas en rijpe perzik met fijne frisse 
zuren.

  4,40

22,50



MOUSSERENDE WIJNEN 

JACQUART BRUT | CHAMPAGNE, FRANKRIJK

Aroma van witte vruchten (perzik, 
peer) en een hint van brioche. Fijne 
mondvullende en delicate mousse met 
frisheid en zuiverheid in de smaak.

LA GIOIOSA PROSECCO | TREVISO, ITALIË

Licht bruisende frisse prosecco. Met 
tonen van wit fruit. klein flesje ideaal om 
met z’n tweeën te delen.

   7,00
per 2 glazen

57,50

ZOET

MOSELLAND BEREICH | BERNKASTEL, DUITSLAND

Levendige Moezel wijn met een fruitig 
bouquet en een zoete, sappige smaak.    3,90

19,80

PORT RUBY 

Robijnkleurig, geconcentreerd en een 
geraffineerde smaak van rood en zwart 
fruit.

PORT

   4,50

BACALHOA MOSCATEL | AZEITÃO, PORTUGAL

Krachtige smaak van karamel en 
rozijntjes. Een zweem van citrus en 
bloemen maakt de wijn lichtgekoeld 
goed doordrinkbaar.

DESSERTWIJN

   4,80

RODE WIJNEN 

MERLOT | SANTA HELENA, CHILI 

Frisse Merlot met lange fruitige afdronk. 
Smaak is vol van donkere vruchten zoals 
bessen, bramen en kersen.

 4,20

CABERNET SAUVIGNON  | RADACINI, MOLDAVIË

In zowel geur als smaak donker fruit, 
tonen van vanille en kruidigheid.

TEMPRANILLO | RIOJA, SPANJE

Kruidige eikenhouten geur met zachte 
vanille tonen. Soepel en vol van smaak 
met een lange aromatische afdronk.

CABERNET SAUVIGNON | BORDEAUX, FRANKRIJK

Typische Cabernet Sauvignon met in de 
geur tonen van zwarte bessen gevolgd 
door een ronde smaak met zachte en 
soepele tannines.

MALBEC | STONE’S THROW, AUSTRALIË

Diep paars-rood van kleur wat duidt 
op rijpe smaak met een soepele lange 
fruitige afdronk.

21,50

   4,40

22,50

   4,40

22,50

VALPOLICELLA RIPASSO | TORRE DEL FALASCO

Krachtig maar zwoele rode wijn met 
stevige tannines welke zacht overkomen 
door tonen van gedroogde rozijnen en 
dadels.

26,50

26,50

27,50

RADACINI SPARKLING BRUT | CODRU, MOLDAVIË

Frisse, feestelijke Moldavische bubbel 
met wit fruit, citrus en wat perzik. 25,50


