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WITTE WIJNEN

APERITIEFJE?

Sauvignon Blanc Cazal Viel
€3,75
€18,50
Een licht verfrissende zachte wijn met smaken van exotisch
fruit en witte bloemen.
Chardonnay-Viognier Laurent Miguel €4,25
€20,50
Het bouquet is fris, maar vol met de smaak van vers fruit en
een hint van amandel.
Farina Pinot Grigio delle Venezie
€4,50
€21,50
Droge Italiaanse wijn die je zal verrassen met lichte aroma's
van peer en ananas.

Viognier Solas Laurent Miguel
€24,50
Een luxe wijn uit de Pay d'Oc met aroma's van citroen en
zachte abrikoos.
Gruner Veltlinger Steininger
€26,50
Een wijn met pit en smaakt lekker fris, fruitig en zuiver met
een verrassend pepertje.
Chardonnay Salentein barrel select
Een zeer elegante, zachte en romige wijn.

€29,50

ROSE WIJNEN

€6,50

Rode/ Witte Port
Rode/ Witte Martini
Medium/ Dry Sherry
Grahamsport Tawny
Campari

€4,00
€4,00
€5,50
€3,50
€4,00

Cava glas
Cava fles
Pol Roger Réserve Champagne
Moët Chandon 700cl

St. Marlenen Riesling
€3,75
€18,50
Een heerlijke zoete witte wijn afkomstig uit het Duitse
Rheinhessen.
Vermentino Epicuro
€21,50
Frisse goed geïntegreerde zuren. Volle, vlezige maar ook
zachte wijn uit Italie.

SOAP Bubbels (Cava met Likeur 43)

€4,25
€22,50
€65,00
€85,00

Een glas wijn is voor de gezondheid,
de rest van de fles is voor de lol!

RODE WIJNEN
€18,50
Merlot Cazal Viel
€3,75
Een fijne frisse en toegankelijke wijn! Aroma's van zacht rood
fruit met op de achtergrond een warme kruidigheid
€20,50
Ventoux, Syrah/Grenache/Mourvedre
€4,25
Rijke en vollle Franse wijn met krachtige smaken van
braambessen en subtiele suggesties van laurier en drop
€21,50
Nero d’Avola Epicuro
€4,50
Een zachtfruitige wijn uit Sicilië. De modern gemaakte
granaatrode wijn heeft volle aroma's van kersen en kruiden

Rosé Cazal Viel
€3,75
€18,50
Een lekkere roséwijn, fris met de aroma's van kleine rode
vruchten en wilde bloemen.

€24,50
Cabernet Sauvignon estate Errazuriz
Ronde, stevige rode wijn uit Chili. Smaak van zacht sappig
fruit, aangename kruidigheid en mooie afdronk.

Rioja Ramon Bilbao Garnacha
€4,25
€20,50
Lichte, fijn droge rosé uit Spanje. Frisse smaak van kersen
en citroen en een aangenaam lichte kruidigheid.

€26,50
Spatburgunder/Pinot Noir Ellermann Spiegel
Bosfruit en kersen. Deze Duitse Pinot Noir met kruidigheid
zorgt voor body, karakter en een lange afdronk.

Pinot Nero rosato Masca del Taco
€5,50
€27,50
Romig, zacht sappig in de mond, fris en smakelijk met een
lange fruitige afdronk. Uit de rode aarde van Puglia, Italie.

€29,50
Malbec barrel selection Salentein
Typisch Argentijns: intens en smaakvol! Met de aangename
aroma's van rijpe pruimen, cacao en een hint van vanille.

Al onze wijnen zijn met
trots door ons gekozen in
samenwerking met
Verbunt Verlinden

HIGH
WINE

Geniet van 3 bijzondere wijnen
en diverse lekkere hapjes.
3 halve glazen: € 12,50
3 volle glazen: € 21,50

Uitsluitend op reservering - Ook leuk om als kado te geven!

WIJNZINNIG

