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Val d’oca, ValdobiadeneProsceco, Veneto ItalieProsceco, Veneto Italie

Elegant, delicaat, strogeel, fruitige 
noten, boeket van bloemen. 

droog

vol
glas € 8,50 fles € 38 

mousserend

Italien Riesling, LevitatioLevitatioBalaton, HongarijeBalaton, Hongarije

Droge witte wijn met een smaak 
explosie van witte bloemen en citrus.
Licht pétillant met een lange afdronk.

droog

fris

glas € 5,70 fles € 29,50 fruitig

La Villa Real MacabeoLa Manga, SpanjeLa Manga, Spanje

De geur is elegant van verse ananas, 
zachte banaan en appel. Zacht met 
een lange afdronk.

fruitig 

sappig

glas € 5,80 fles € 32 fris

Guy Allion TouraineSauvignon Blanc, Loire, FrankrijkSauvignon Blanc, Loire, Frankrijk

Met groene appel en citrus in geur. In 
de smaak heerlijk frisse zuren, kruisbes 
en een vleugje grassigheid. 

fris

exotisch 

glas € 5,80 fles € 32 levendig

sappig

Domaine Gayda ViognierMinervois, FrankrijkMinervois, Frankrijk

Kleurt citroengoud met in de geur 
perzik, abrikoos en acaciabloesem. 
Levendig met een lange afdronk.

droog

licht

glas € 6,70 fles € 35 zacht

Gnarly HeadChardonnay, California, USAChardonnay, California, USA

De fruit en hout is perfect in evenwicht 
zoals abrikozen, meloen, honing en 
peer. De geur is open en aromatisch 
van tropisch fruit, abrikozen, gebrande 
noten en vanille. 

exotisch 

zacht 

glas € 7,60 fles € 39 

rijp

Cum Laude MerlotLanguedoc, FrankrijkLanguedoc, Frankrijk

Diep paars van kleur. Verleidelijk, 
heerlijk soepel en afgerond.

rond

zacht 
glas € 5,80 fles € 32 

zwart fruit

Thelema, Mountain RedWestcape, Z-AfrikaWestcape, Z-Afrika

Aroma’s van verwarmende kruiden en 
rijpe moerbeien combineren uitste-
kend met rijpe pruimtinten.

zacht 

fruitig

glas € 7,20 fles € 38 rond

Clement Bosquet Cabernet Sauvignon
Longuedoc, FrankrijkLonguedoc, Frankrijk
 Je ruikt intense tonen van zwarte en 
rode bessen en zwoele specerijen. De 
smaak geeft souplesse en vriendelijk-
heid, met een duidelijke bite.

sappig

zacht

glas € 6,70 fles € 35 

krachtig

Tormaresca Neprica PrimitivoPuglia, ItaliePuglia, Italie

In het bouquet een brede geur met di-
vers rood fruit, zwarte kersen en lichte 
tonen van viooltjes. Soepele aanzet en 
smaakvol.

zacht

fruitig 

glas € 8,50 fles € 45 

levendig

sappig

Noble Vines Marquis RedLodi, USALodi, USA

Prachtige rode wijn met aroma’s van 
kersen, kruiden en vanille. Zachte 
tannines leiden je tot een aanhouden-
de afdronk

vol 

fruitig

glas € 10 fles € 52 

zacht
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