Witte wijnen.
Verdiccio dei Castelli di jesi - Chardonay
Wijn met een zwoele, kruidige neus een frisse
smaak. Verdicchio wijn heeft een zacht aroma
van groen fruit en citrus, prettig licht, aangenaam
fris en makkelijk drinkbaar.

3.9

21.9

Fumee Blanche - Sauvignon blanc
De fumee blanche doet ons denken aan een jonge sancerre. Niet te zwaar maar wel alle mooie
eigenschappen. Deze sauvignon heeft eigenschappen van grapefruit en groene appel.

4.8
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WIJNEN

Bereich Bernkastel - Zoete witte wijn
Helder lichtgeel van kleur. Een rijk aroma van
rijpe abrikozen en citrusvruchten. De smaak is vol
tropisch fruit met een zoetje in de afdronk.

3.9

21.5

Rosé wijnen.
Gris cabel - Droge rosé
Deze rosé wijn heeft een briljant helder kleur en is
qua geur een mix van rozen en aardbeien. Een
perfecte harmonie tussen fruitige aroma's van
citrus fruit en kleine rode fruit. , Gevogelte.

4.5

24.9

D’anjou - Zoete rosé
De Val de Loire, de streek waartoe de Anjou appellaties behoren, is in omvang het derde wijngebied van Frankrijk. Anjou’s milde, zoete rosé wijnen zijn vol zoet fruit als aardbeien.

Wanneer u een fles of glas wijn besteld zit daar automatisch een glas/fles kraanwater bij. Dit
hoort bij de verlenende service van ons!

3.9

21.5

Rode wijnen
Nero D’avola - Huiswijn
Een elegante, zeer verfijnde, luxe rode wijn. Uitbundige geur met hinten van gekonfijt fruit, karamel en vanille. Elegante smaak, zacht en mild met
veel fruit, kruidigheid, vanille en rokerigheid.

4.5

24.5

Baron de Luze - Merlot
Deze krachtige rode wijn bevat sterke hints van eikengeuren. Dit gecombineerd met de aroma’s van
kleine rode vruchten met zwarte bessen. Het maakt
deze Merlot tot een van de beste in de omgeving.
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Piedra Negra - Malbec
Deze elegante Argentijnse rode wijn onderscheidt
zich door zijn complexe aroma’s van zwarte bessen samen met de heerlijke Malbec druif.
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Peperino - Sangiovese & Merlot
Deze wel gebalanceerde pittige rode wijn is ontstaan uit een combi van de sangiovese & merlot
druif. Het heeft een fruitig karakter met een pittige
afdronk.

38.5

Dessert wijnen
Muscat de Beaumes de venise
Een samenstelling van bloemen aroma’s
gecombineerd met de zoetigheid van
honing en exotische vruchten.

3.5

Mostcatel ORO - Floralis
Deze kenmerkende mediteraanse dessertwijn
bevat een onmiskenbare nectar van bloemen
aroma’s. Zeer goed voor bij een dessert van chocolade.
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