Wijnen
BUBBELS
BOUVET LADUBAY Saphir Saumur Brut

Loire, Frankrijk glas 7 fles 38
Net als in champagne is deze Cremant door een tweede
gisting op fles gemaakt. Een fijne mousse, milde zuren en
sappig fruit.

CANARD DUCHÊNE Blanc de Blanc

Uit Zeeland!
W IT

TIP!

SCHOUWEN DRUIVELAND Auxerrois

Dreischor, Zeeland glas 7.5 fles 43
Zeeuwse wijn van Wijnhoeve de Kleine Schorre.
Levendig, fris met bescheiden schakeringen van appel,
citrus, perzik en peer.

BODEGAS ARTERO Macabeo-Verdejo

Castilla la Mancha, Spanje glas 4.5 fles 24
Deze blend van Macabeo & Verdejo is smaakvol en
sappig, met aroma’s van peer en abrikoos.

CODEX Chardonnay

Central Valley, Chili glas 5.5 fles 30
Sappig, rijp en evenwichtig met een vleugje hout in de
afdronk.

Champagne, Frankrijk fles 65
PASQUA Pinot Grigio
In de neus een boeket van wit fruit, peren een vleugje
lychee. Romig en zijdezacht met finesse en een uitstekende Veneto, Italië glas 4.8 fles 26
balans. Een top champagne!
Deze droge, licht fruitige wijn is levendig en verfrissend.

RAVASQUEIRA ENCANTADO Viognier Alvarinho

ROOD
HEREDAD DE BAROJA CRIANZA Tempranillo

Rioja, Spanje glas 5.8 fles 32
Zwart fruit en tonen van nieuw hout. Heerlijk complexe
smaak en rijke afdronk, maar ook zacht en elegant.

CODEX Cabernet Sauvignon-Merlot

Languedoc-Roussillon, Frankrijk glas 4.8 fles 26
Druiven van wijnstokken met een lage opbrengst.
Geconcentreerde wijn met een lange afdronk. De
houtrijping maakt de wijn zacht en kruidig.

BISCARDO NEROPASSO Corvinone, corvina

Alentejo, Portugal glas 5 fles 28
Intense mineraliteit, citrus en tropisch fruit, in de smaak
een mooie structuur en jeugdige frisheid.

NON ALCOHOL - Chardonnay 0.0

Frankrijk, glas 4 fles 20
Biologische, alcoholvrije wijn. Aroma’s van acacia
bloem, witte perzik en een vleugje vanille. Fris en
sappige afdronk.

ROSÉ
CHÂTEAU GASSIER ESPRIT Rosé

Provence, Frankrijk glas 5.9 fles 0,75l 33 1,5L 65
Veneto, Italië fles 36
Typische licht roze Provence Rosé. In de geur rood
Een intens robijnrode kleur, in het bouquet kruidig met
fruit, peredrups en lychee aroma’s. De smaak is fris en
hints van kersen en pruimen. Zachte tannine in de afdronk. droog.

