Witte wijnen
Paparuda, Pinot Grigio

per fles € 21,50

Transylvanie, Roemenië
Expressieve witte wijn met grapefruit en perzik in het aroma.
In de zeer frisse smaak veel fruit: meloen, appel en citrus.

Guillaman Colombard, Ugni Blanc

per fles € 23,75

Sud Ouest, Frankrijk
Een levendige en frisse smaak. Aromatische, fruitige, zachte
en niet te droge witte wijn, met opwekkende zuren na.

Viento Aliseo Viognier

per fles € 27,00

La Mancha, Spanje

Rijk en aromatisch, bloemig, citrusfruit.
De smaak is stevig en vol, mooie zuurgraad en frisheid,
bloemig en fruitig, lange afdronk.

Bergsig, Fermented Chardonnay

per fles € 29,75

Breede Rivier, Zuid Afrika
Rijke citroen- limoen geur met interessante rooktonen van
hout lagering. De smaak is romig, rijk en vol met nuances
van vers gebakken brood, vanille en een vleugje boter.

Guenault Touraine, sauvignon blanc

per fles € 32,50

Loire, Frankrijk
Aangenaam fris met een intrigerend parfum waarin fruit kruisbessen, appels - en jong gras, in geur en smaak uw
smaakpapillen zullen veroveren.

Rode wijnen
Paparuda, Pinot Noir

per fles € 21,50

Transylvanie, Roemenië
De smaak is vol en sappig met milde tannines,
fruit als zwarte kersen en frambozen en een vleugje kaneel.

Finca Beltran Duo Malbec

per fles € 30,75

Mendoza, Argentinië
Violet paarse kleur, aroma van kersen en bramenjam.
Mooie fruitige wijn met romige aanzet gevolgd door
kersen, rood fruit en kruiden.

Rioja Valdelana Crianza

per fles € 35,75

Rioja, Spanje
Krachtig geurend met nuances van eikenhout,
rijp rood fruit en lichte kruiden.
De smaak is vol, rond en mild in de afdronk.

Dessert wijn
Heaven on Earth Muscat

per glas € 5,50

Westkaap, Zuid-Afrika

per fles € 29,50

Een zeer intense dessertwijn van op stro en rooibostakken
gedroogde druiven.
De kleur is amber met oranje reflectie.
In de geur herkent u intens citrus, abrikoos en rozijnen.

Huiswijnen

"La Reina Bella" rood, wit of rosé
Rood: Fruitig aroma van rood fruit.
De smaak zet soepel in en ontwikkelt zich
gemakkelijk en fris. De afdronk is sappig,
geurig en aanhoudend.

per glas € 3,30
per fles € 18,00

Wit: Prettig citrusfruit in het aroma.
De smaak is sappig met fris geel fruit in de afdronk.
Rosé: Zuivere, frisse en evenwichtig met nuances
van rood fruit.
De afdronk is geurig en sprankelend.

Liebfraumilch

Rijngebieden, Duitsland

per glas € 3,30
per fles € 18,00

Halfzoete witte wijn met een fruitig aroma.
Prettige doordrinkwijn voor vele gelegenheden.

Purato, biologisch
Sicilië, Italië

per glas € 4,00
per fles € 24,00

Rood: Volle, fruitige wijn met een lichtkruidig aroma.
De smaak zet vol in en eindigt evenwichtig en soepel.
Wit: Frisse wijn met een heerlijk aroma van citrus en meloen.
De lichtkruidige smaak eindigt pittig en vol.
Rosé: Karaktervol, licht, boordevol verse rode bessen
in het aroma.
De smaak is levendig en fris met een ronde, pittige droge smaak.

Stellar Sparkling Extra Dry
Westkaap, Zuid-Afrika

per fles € 25,00

Mousserende wijn, met in de mond een lekkere mix van citrus en
appeltoetsen met een fris karakter dat blijft groeien.
Gemaakt van Chenin- en Sauvignon Blanc.

