wijnkaart
PER GLAS

RETAMO – CHARDONNAY •

RADIO BOCA – RUEDA VERDEJO •

Deze typisch Spaanse druif geeft een frisdroge fruitige wijn,
met een bloemige geur en aroma’s van groene appels en
ananas.			
glas € 3.60 fles € 17.50

FINCA MILENA – VERDEJO/SAUVIGNON
BLANC/VIURA BIOLOGISCH •

Hoofdzakelijk Verdejo druiven aangevuld met een vleugje
Sauvignon Blanc en Viura, grassig geparfumeerd met pas
gesnoeide buxus, venkel en frisse grapefruit aroma’s
glas €

4.80 fles € 22.50

MARTIN CODÁX – ALBARIÑO •

Puur fris witfruit zoals peer en groene appel en zachte
bloemige tonen, opwekkend met een vleugje citrus en een
licht prikkeltje in de afdronk.
glas € 5.80 fles € 38.00

RADIO BOCA – MONASTRELL •

Mediterraans rood fruit uit Alicante waaronder aardbei,
framboos en bessen, puur fris sap waar de avond laat mee
kan worden.

glas €

3.60 fles € 17.50

BIS BY BISCAYE – SYRAH •

Krachtige rosé met de geur van bloemen, framboos en
Aardbeien, fruitige en droge rosé.
glas € 5.80 fles € 35.00

RADIO BOCA – TEMPRANILLO •

Zwoel zongerijpte Tempranillo vol met aroma’s van jammig
zwart fruit, zacht vol en verleidelijk.
glas € 3.60 fles € 17.50

FINCA MONICA – RIOJA TEMPRANILLO •

100% Rioja Tempranillo vol rijp rood fruit aroma’s met
zachte tonen van toast en vanille.
glas € 4.80 fles € 22.50

Rijpe geur, met toast, karamel, noten en rijpe peer,
rijpe en krachtige smaak met een opwekkende frisheid.
fles € 30.00

ROSE

PLAISIR DU SOLEIL – GRENACHE •

Zalmroze van kleur, met zachte aroma’s van frambozen en
perzik.
fles € 21.00

ROOD

VINA CARMEN PINOT NOIR RESERVA •

Aroma’s van zwarte kersen en confituur fruit, licht rokerig
en een vleugje koffie, volle en krachtige wijn met fluweelzachte afdronk.
fles € 28.00

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
DOC ‘PASSOFINO •

Geuren van Kersen, bramen en chocolade, warm, stoer en
intens, maar het fruit blijft mooi aanwezig.
fles € 38.00

ZESTOS GARNACHA OLD VINES •

Bessen, frambozen en een vleugje peperig, frisse mineralen
met krachtige afdronk
fles €32.00

FRANCIS F. COPPOLA ZINFANDEL
‘DIAMOND COLLECTION •

Mooie zwoele geur van frambozen, kersen en zachte vanille
tonen, heel intens in de smaak met een volle jammige
afdronk.
fles € 50.00

JAROS D.O RIBERA DEL DUERO •

Mooi warm en zwoel, met veel kersen en vanille, heerlijk
zoet door het hout, aangename kruidigheid met een
vleugje leer, verleidelijk en een romige zachte afdronk.
fles € 57.00

BUBBELS
SACHETTO PROSECCO •

Frizzante uit Italië in een klein flesje ‘’piccolo’’
flesje

TORRE ORIA CAVA BRUT
MACABEO/CHARDONNAY •

PER FLES

Geur van wilde bloemen en bessen, frisheid van tropische
vruchten en een mooie bubbel.
fles € 28.00

WIT
L’ELFO – PINOT GRIGIO •

Peer en perzik hebben de boventoon samen met bloemen
en een vleugje honing, fris en opwekkend, mooi droog
maar niet te streng.		
fles € 25.00

GRUBER ROSCHITZ – GRÜNER VELTLINER •

Mooie aroma’s van peer, perzik en lichte citrus tonen,
soepele en toegankelijke wijn met een fruitige afdronk.
fles € 29.00

NESPOLINO – TREBBIANO/CHARDONNAY •

Tonen van verse bloemen en exotische vruchten, die ook
zijn te vinden in de smaak, met een aangenaam gevoel van
zachtheid.			

€ 8.00

fles

€ 26.00

VEUVE CLICQUOT BRUT •

Heerlijk aangename neus met wit fruit, rozijntjes en ook
briochecake en vanille. In de mond een perfecte balans
tussen fruitige aroma’s en de rokerige tonen die het gevolg
zijn van de lange rijping op fles.
fles € 75.00

LAURENT PERRIER BRUT ROSÉ •

Geur van aardbeien, framboos en zwarte kersen, diezelfde
rijke vruchtenaroma’s komen ook terug in de smaak en de
langdurige ronde afdronk.
fles € 95.00

