Onze Wijnkaart
Huiswijn wit droog
Colombard-Ugni blanc 2016 (0,75cl) - Domaine de Blaise - Gascogne – Frankrijk
Opwekkend, geurig en open, voorjaarsbloemen, heerlijk exotisch fruit en een vleugje citrus.

€ 18,50

Huiswijn wit zoet
Müller-Thurgau 2015 (0,75cl) - Paul Rainer Gillot - Rheinhessen - Duitsland
De Müller-Thurgau druif geeft een bloemige wijn met een subtiele muskaattoon,
smaakt optimaal naar de druif.

€ 18,50

Huiswijn rosé
Grande Large 2015 (0,75cl) - Domaine de La Colombette - Grenache - Frankrijk
Licht getinte rosé, soepel en fris met een kruidige ondertoon.

€ 18,50

Huiswijn rood
Siglo XX Tinto 2015 (0,75cl) - Cristo de la Vega - La Mancha - Spanje
Robijnrode kleur, geur van zwarte bessen en kruiden, een wijn met mooie smaakindrukken.

€ 18,50

Wit
Chardonnay 2016 (0,75cl) - Domaine de La Colombette - IGP Pays d'Hérault - Frankrijk
Mooie neus met aroma's van wit fruit, boter en een lichte toast, echt een allemansvriend.

€ 23,50

Touraine Sauvignon 2016 (0,75cl) - Domaine de La Renaudie - Loire - Frankrijk
Licht stuivende Sauvignon met limoen, kruisbes en ananas, verfrissende zomerwijn.

€ 26,50

Chenin Blanc 2012 (0,75cl) - Chateau Rives-Blanques - Limoux - Frankrijk
Een wijn met een delicate afdronk, lichte vanilletoets met tonen van appel en limoen.

€ 32,50

Rood
Rioja Junior 2014 (0,75cl) - Paco García - Rioja - Spanje
Jonge en aangename wijn met smaken van kers, aardbei en een lichte kruidigheid.

€ 23,50

Morgon Vieilles Vignes 2014 (0,75cl) - Domaine de la Beche - Beaujolais - Frankrijk
Een charmante wijn, aangename neus van rood en zwart fruit, lichte houttoets,
elegant en evenwichtig.

€ 31,50

Buttafuoco del Oltrepò Pavese 2015 (0,75cl) - Andrea Picchioni - Lombardia - Italie
Volle en krachtige wijn, bramen en zwarte bessen, complex met een lange afdronk.

€ 34,50

Dessertwijn
Muscat de St. Jean de Minervois Grain de Lumière 2015 - Clos Bagatelle - Saint-Chinian - Frankrijk
Een muskaatwijn van grote klasse, verse munt, sinaasappel en citrus tonen, fris en opwekkend.

€ 34,50

Mousserend
Prosecco Frizzante 2015 (0,75cl) - La Jara - Veneto - Italie
Verfrissende smaak, fruitig en opwekkend, met een klein zoetje in de afdronk.

€ 32,50
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