
ROOD
Costa, Negroamaro, Puglia Italië    Glas € 3,75 | Fles € 21,00
Puglia is één van de warmste wijnstreken van Europa en dat proef  je terug in de wijn. De wijn 
heeft een zwoele, zon doorstoofde smaak met veel rijp fruit in het aroma. Heerlijk bij gegrilde 
gerechten, kazen of  kleine koude hapjes.

L’Arjolle rouge, Merlot-Cabernet, Côtes de Thongues Glas €4,50 | Fles € 26,50
Deze wijn heeft veel vers rood fruit in het aroma. Gemaakt van de Cabernet Sauvignon druif, aan-
gevuld met Merlot. Een ronde, doordrinkbare wijn; heerlijk als aperitief  of  als begeleider aan tafel.

Due Palme Doncosimo, Primitivo (Zinfandel), Italie Fles € 27,50
De Primitivo druif  is dé druif  van het warme Puglia. Hij geeft een volle, ronde wijn met geconfijt 
fruit in het aroma. Na de gisting rijpt de wijn kort op eikenhouten vaten, wat zorgt voor een ronde 
finale. Lekker bij gekruide gerechten of  pittige kazen. 

HugoHuber, Zweigelt-Blaufränkisch, Oostenrijk  Fles € 28,50
Een fruitige wijn, gemaakt van de Oostenrijkse Zweigelt druif, aangevuld met wat Blaufränkisch 
druiven. In het aroma veel vers rood fruit, zoals bessen en bramen. Heerlijk bij gevogelte!

Terras de Murillo, Tempranillo Crianza, Rioja, Spanje Fles € 28,50
Deze zachte wijn is gemaakt van de Tempranillodruif. Na de gisting volgt de voor Rioja zo ken-
merkende houtrijping op Amerikaans en Frans eiken. Deze gerijpte, zacht smakende crianza rijpte 
12 maanden op kleine eikenhouten fusten en heeft een zeer herkenbaar Rioja karakter. Heerlijk 
bij vele gekruide gerechten zowel van gevogelte als vlees. Ook lekker bij pittige voorgerechten.

Révélation, Pinot Noir, Languedoc, Frankrijk  Fles € 29,50
Een elegante, frisse rode wijn, gemaakt van de Pinot Noir druif. Deze vroegrijpende druif  geeft een 
wijn met finesse. Smaakvolle en toegankelijk rode wijn, prima bij koude en warme vleesschotels.

Monte del Frá, ValpoliceloRipasso, Veneto, Italië  Fles € 34,50
Voor deze Ripasso wordt het beste deel van de rode Valpolicella wijn apart gehouden en aange-
vuld met de uitgegiste druiven, de marc, afkomstig van de geconcentreerde amarone wijn. Hierdoor 
ontstaat een tweede gisting die de wijn volledig verandert en veel meer concentratie in kleur, aroma en 
smaak tot gevolg heeft. Een echte krachtpatser! 

DESSERTWIJN
Alvear Moscatel, Montilla-Morilles, Spanje      Glas € 3,75
Deze fraaie dessertwijn is gemaakt van de Muskaatdruif. De wijnmaker heeft de druif  laat 
geoogst, zodat hij veel suikers heeft kunnen opbouwen. De smaak is zoet, met een frisse afdronk. 
Heerlijk bij diverse desserts! 

MOUSSEREND
De Pró, Cava Brut, Spanje     Fles €28,50 
Heerlijk frisse mousserende wijn met vers, sappig fruit in de neus en een evenwichtige, zachte 
smaak met een milde mousse. 

Jean Louis Denois Tradition Brut Limoux,  Frankrijk Fles € 39,50
Wijnmaker Jean Louis Denois maakt van de Pinot Noir en Chardonnay een zeer fraaie bubbel. 
Heerlijk als apéritief, maar ook heel geschikt bij vele (vis)voorgerechten zoals gerookte zalm.

ROSE
Ficada Rosado Terras do Sado, Portugal   Glas € 3,75 | Fles € 21,00
Een sappige, fruitige en droge rosé. Deze rosé is gemaakt van de Portugese inheemse Castelãodruif. 
Een heerlijke terrasrosé, maar ook een uitstekende begeleider van frisse salades.

WITTE WIJN
Fürster Rheinhessen Auslese, Duitsland   Glas € 3,75 | Fles € 21,00
Fruitige witte wijn met een ronde, edelzoete smaak en soepele afdronk. De Auslese is gemaakt van 
geselecteerde, volrijpe druiven.

Lindenhof  dry white, Paarl Zuid-Afrika   Glas € 3,75 | Fles € 21,00
Deze wijn is een frisse blend van Chenin Blanc- en Sauvignon Blanc druiven. Prima wijn om zo 
te drinken, maar ook erg lekker bij frisse voorgerechten, zoals een salade met vis.

L’Arjolle blanc, Sauvignon Blanc-Viognier, Frankrijk Glas €4,50 | Fles €26,50
Een fraaie mix van waarin de Sauvignon Blanc en Viognier de kar trekken, aangevuld met een 
beetje Muskaatdruiven. Dit geeft een aromatische witte wijn met florale tonen in het aroma. Prima 
als aperitief, maar ook goed bij niet al te uitgesproken visschotels en asperges.

Castelo de Medina Verdejo, D.O. Rueda Spanje  Fles € 26,50
Een zuivere, frisse, droge witte wijn van de Verdejo-druif. Perfecte apéritiefwijn en zeer geschikt bij 
visschotels en gevogelte.

Sepp Moser Grüner Veltliner, Oostenrijk   Fles € 27,50
Van de inheemse Grüner Veltliner druif  maakt Sepp Moser een kruidige wijn met veel citrusfruit 
in het aroma. Uitstekend bij salades, koude voorgerechten of  als aperitief  op het terras.

Chablis Domaine Courtault, Bourgogne Frankrijk  Fles €30,00
Een heerlijke Chablis met een fruitig aroma en lichte appeltonen in het aroma. De smaak is pittig  
en droog van smaak, met een frisse afdronk. Een uitstekende begeleider bij volle visgerechten. 

Pouilly Fumé Domaine Michel Redde, Loire, Frankrijk Fles € 30,50
Michel Redde geldt als één van de beste producenten van de Loire. Deze frisse, pittige Pouilly-
Fumé heeft een krachtig, fris fruitig aroma (citrus) en een sappige aanhoudende smaak. Heerlijke 
witte wijn bij vele koude voorgerechten met schaal- en schelpdieren, vis en geitenkaas.


