Witte wijn
Sauvignon blanc

Croix des vents (Frankrijk).

Aangename en toegankelijke witte wijn met tonen van passiefruit, kruisbes en citrusvruchten.
Mooie geur en een frisse smaak met zachte zuren in de afdronk.

Chardonnay

Per glas/fles
4,50 / 19,50

Little Yering (Australië)

Soepele en frisse wijn met tonen van tropisch fruit, honing en citroen. Zacht van smaak met
een mooie afdronk.

5,50 / 22,50

Bergerac Marquis D'Alban (Frankrijk)
Deze zoete witte wijn heeft behalve een prettig zoetje ook een aangename frisheid. Een
impressie van diversen soorten sappige fruit.

4,70 / 21,50

Pinot Grigio Corte Giara (Italië)
Levendige wijn vol fruit. Lichtgeel van kleur met de frisse geur van rijpe appel, peer en citrus.
Zacht van smaak en evenwichtige afdronk.

- / 25,-

Riesling Trocken Schloss Vollrads (Duitsland)
Prachtige aromatische en verfrissende droge riesling. Met een zuiver karakter vol van fruit en
mineralen met tonen van groene appel, citrus en honingmeloen.

- / 28,-

Grüner Veltliner Domäne Wachau Himmelstiege (Oostenrijk)
Deze Gruner Veltliner “smaragd” komt uit de top categorie Wachau wijnen. De complexe wijn
is bleekgeel in ’t glas. De smaak is vol met tonen van rijp exotisch fruit met een vleugje witte
peper, elegant met frisse zuren.

- / 34,95

Chablis Laroche la Jouchère (Frankrijk)
Een waanzinnig mooie wijn met briljante kleur. Met een groen palet, geuren van mineralen
en specerijen. Met smaken van peer, appel en druif met een soepele afdronk.

- / 45,-

Bubbels
Prosecco

Pronol Spumante (Italië)

In Veneto wordt van de Glera druif een van de beste mousserende wijnen gemaakt van
Italië. Deze Spumante smaakt mooi fris en zuiver en heeft een aangename mousse.

- / 25,-

Cava Sequra Viudas Aria ESTATE BRUT (Spanje)
Deze Cava is bijna goud van kleur, hij wordt gekenmerkt door een grote mate van fruitigheid
met een mooie complexe afdronk en een fijne geïntegreerde mousse.

- / 39,50

Rode wijn
Merlot croix des verts

Per glas/fles

(Frankrijk)

De wijn heeft een paarsrode kleur met geuren van rijp bosfruit. Smaken van pruim, kers en
roodfruit. Soepel en rond en een gemakkelijk te drinken wijn.

Rioja Crianza

4,50 / 19,50

Luis Cañas (Spanje)

Deze wijn heeft een diepe kersachtige rode kleur en een geur van balsamico, pruim en hout.
Een mooie zwoele fruitigheid afgewisseld met een kruidige smaak.

4,95 / 25,-

Valpolicella Ripasso Superiore (Italië)
Een mooie volle rode wijn met smaken van kersen en amarone. Deze wijn heeft een volle
body en een mooie rijke structuur en een prettige afdronk.

Bordeaux Chateau Pey la Tour

- / 28,-

(Frankrijk)

Deze wijn heeft een donkerrode kleur en intense aroma’s van cassis en kersen, gelagerd op
houten vaten. Met een fijne aanwezige kruidigheid. Een volle krachtige wijn met karakter met
een lange afdronk.

- / 37,-

Bourgogne Cote du Beaune Rouge (Frankrijk)
Deze topwijn gemaakt van de pinot noir druif is transparant kersenrood van kleur met een
bouquet van klein rood fruit. Satijnzachte afdronk. Dit is een verfijning ten top.

- / 45,-

Rosé
Rosé

Croix des vents (Frankrijk)

Smakelijke lichtgekleurde rosé vol fruit met tonen van peer en verse geplukte aardbeien.
Zacht en rond van smaak, met een soepele afdronk.

Rosé

4,50 / 19,50

Gerard Bertrand Gris blanc (Frankrijk)

Bleekroze kleur. In de neus uitgesproken fruitige tonen en aangenaam fris. Licht verteerbaar
met rood fruit en een hint van mineraliteit in de afdronk.

- / 24,50

