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Voor de speciale seizoens wijnkaart 
vraagt u een van onze medewerkers

ZOETE WIJN DESSERT WIJN

  4,20 21,50   4,80 

Levendige Moezelwij n met een 
fruitig bouquet en een zoete, 
sappige smaak. 

Krachtige smaak van karamel 
en rozij ntjes. Een zweem van citrus 
en bloemen maakt de wij n licht-
gekoeld goed doordrinkbaar. 

Moselland, 
Bereich bernkastel

Bacalhõa, 
Moscatel de Setúbal

  

PORT

   5,00 

Robij nkleurig, geconcentreerd en 
een geraffi  neerde smaak van rood 
en zwart fruit. 

Skipper’s, 
Ruby Port

FRIS,
LICHT

  23,50

   7,50 (per 2 glazen)

Frisse, feestelij ke Moldavische 
bubbel met wit fruit, citrus en 
perzik. De afdronk is lang en 
fruitig.

Mousserende wij n met een fi jn 
en licht fruitig aroma. De zachte 
mousse zorgt voor een milde en 
fruitige smaak.

Radacini, 
Sparkling Brut

Caravelle, 
Prosecco 200ml

  

MOUSSEREND 

Duitsland

Italië

Moldavië

Portugal

Portugal



WITTE WIJNEN

ROSÉ WIJNEN

RODE WIJNEN

  27,50

    4,40   22,50    4,20   21,50

FRIS,
LICHT

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

Dieprode mondvullende wij n met 
in de geur specerij en en koffi  e. 
Een kruidige, warme smaak die 
mooi wordt afgerond met zachte 
tannines.

Lekkere frisse wij n met 
tropisch fruit zoals ananas
en rij pe perzik met fi jne 
frisse zuren. 

Valdelana Rioja, 
Crianza

Pasquiers, 
Shiraz / Viognier

Biotiful,
Verdejo

  

    4,40   22,50     4,40   22,50    4,40   21,50

  5,80      28,50

   4,20   21,50     4,20   21,50

    4,20   21,50

Mooie en volle smaken van kwee-
peer, citrus en zowel tropisch als 
steenfruit, met een subtiel kruidig 
karakter, maken van deze wij n 
een perfect evenwichtig glas.

Diep paars-rood van kleur, rij pe 
smaak van zwart fruit met een 
soepele lange en fruitige afdronk.

Een geurige, frisdroge witte 
wij n met een fi jn aroma van 
grapefruit en kruisbes. 
De smaak is fris droog en 
de afdronk lang.

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

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

Licht en sappig, doordrinkbaar met 
een smaak van rood fruit en een 
aangename kruidigheid. 

Zalmkleurige rose met heerlij k 
zomerfruit in de geur zoals 
aardbeien en kersen. Fris, 
soepel en licht van smaak.

Riddle Creek, 
Chardonnay / Semillon

Stone’s Throw, 
Malbec

Nouveau Monde,
Sauvignon Blanc

AIX, 
Provence Rosé

Paparuda, 
Pinot Grigio

Paparuda,
Merlot

Pasquiers, 
Grenache / Cinsault

    

  

Roemenië

Australië

Frankrijk

Spanje Roemenië Frankrijk

Frankrijk Australië Spanje

Frankrijk


