FIJNPROEVEN
Ma-Zo

7:00-1:30

Dranken
Geserveerd

WITTE DRUIVEN

Fles Karaf Glas

Slijterij

HUISWIJNEN
El Oro de los Andes
Monterre pays D’Oc
St. Amadeus Bereich Bernkastel

€ 23,00 € 12,00 € 4,00

Laroche

€ 28,65 € 16,80 € 5,75

€ 14,65

Beringer

€ 29,40 € 17,20 € 5,85

€ 15,40

Bergkelder

€ 29,60 € 17,30 € 5,95

€ 15,60

Rawson’s Retreat

€ 29,95 € 17,50 € 6,00

€ 15,95

Ruffino

€ 30,50 € 17,75 € 6,10

€ 16,50

Menetou-Salon Le Prieure

€ 31,55 € 18,35 € 6,30

€ 17,55

Bouchard Pére & Fils

€ 50,10 € 27,60 € 10,00 € 36,10

Bouchard Pére & Fils

€ 54,40 € 29,70 € 10,75 € 40,40

Sauvignon Blanc uit Chili
Chardonnay uit Frankrijk
Blend uit Duitsland

Viognier uit Frankrijk
Een droge, frisse en fruitige wijn met subtiele aroma's van rijpe perzik, ananas en hyacint.
Een geurig aperitief en een elegante tafelwijn bij verfijnd gekruide gerechten.

Classic Chardonnay uit USA
Rijpe appelgeuren, verleidelijke citrus aroma's en een vleugje vanille ronden de smaak af.
Door de balans van mooi fruit en zachte kruiden gaat de wijn goed samen met veel gerechten.
Fleur du Cap Chenin Blanc uit Zuid Afrika
Een heldergele, houtgelagerde wijn met een zachte smaak waarin exotisch fruit,
vanille en een vleug butterscotch voorkomen. Elegant.
Private Release Chardonnay uit Australië
Strokleurig en een bouquet met impressies van suikermeloen en perzik.
In de smaak komt tropisch fruit naar voren dat het zachte karakter ondersteunt.
La Solatia Pinot Grigio uit Italië
Verfrissend, verfijnd en op een lekkere manier licht.
Met florale, fruitige en nootachtige aroma’s en een sappige, droge afdronk.
Sauvignon Blanc uit Frankrijkl
Witte, aromatische en strakdroge wijn met veel ananas,
appel en honing in geur en smaak met een aantrekkelijk afdronk.

Mâcon Lugny Saint Pierre Chardonnay uit Frankrijk
Deze wijn heeft een frisse neus met een prachtig bouquet van wilde bloemen.
Aangenaam, zeer geurig en prachtig rond van smaak.
Chassagne-Montrachet Blanc Chardonnay uit Frankrijk
Fijne witte bourgognewijn die zich door zijn herkomst onderscheid.
Intense geur van bloemen, fruit en iets licht zuivel. Volle, mineralige smaak.

FIJNPROEVEN
Ma-Zo

7:00-1:30

Dranken
Geserveerd

RODE DRUIVEN

Fles Karaf Glas

Slijterij

HUISWIJNEN
Marques del Turia (Rosé)
Monterre pays D’Oc

€ 23,00 € 12,00 € 4,00

Luigi Bosca

€ 28,20 € 16,60 € 5,65

€ 14,30

Beringer

€ 29,40 € 17,20 € 5,85

€ 15,40

El Coto

€ 29,90 € 17,45 € 5,95

€ 15,60

Henry Fessy

€ 31,80 € 18,40 € 6,35

€ 17,80

M. Chapoutier

€ 49,80 € 27,40 € 9,90

€ 35,80

Cava MVSA Brut

€ 30,80

€ 16,80

Cava MVSA Brut Rosé

€ 32,50

€ 18,50

Champagne Taittinger

€ 58,50

€ 44,50

Champagne Taittinger

€ 58,50

€ 44,50

Bobal uit Spanje
Merlot uit Frankrijk

Finca La Linda Malbec uit Argentinie
Naast impressies van kersen en kruiden toont de wijn het aroma van rood fruit.
Rijpe smaak en niet te zwaar.

Classic Cabernet Sauvignon uit USA
Een zachte wijn, waarin aroma’s van cacao en vanille worden vergroot door de rijke
geuren van krenten en donker gerijpt fruit.

Vintage Rioja Crianza uit Spanje
Helderrode, frisse, middelzware en vooral soepele Rioja die een jaar op hout heeft gerijpt.
Die houtlagering maakt de geurige wijn met aroma's van bes en kers zacht en rond deze perfect af.
Fleurie uit Frankrijk
Grote finesse en elegantie met florale aroma’s zoals irissen en viooltjes. De bijnaam voor Fleurie,
“Koningin van de Beaujolais”, is hier volledig op zijn plaats.

La Bernadine Grenache Noir, Syrah & Mourverdre uit Frankrijk
Karmozijnrood, complex en subtiel bouquet van zwarte bessen en pruimen,
gebrande koffie en kaneel, kersen en morellen dat zich voortzet in smaak met kruidig accent.

CHAMPAGNE & BUBBELS
Macabeo, Xarel-lo, Parellada uit Spanje
Strogele kleur met groene tonen. Aroma’s van rijpe meloen, banaan en vooral groene appel.
Droge, pittige en fruitige smaak met mooie frisse zuren.
Garnacha blanca & Monastrell uit Spanje
In de neus zeer elegante, florale impressies en fruitige aroma's van aardbei & framboos.
Brut Réserve Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier uit Frankrijk
Een zuivere, verfrissende en verfijnde champagne met nootachtige aroma’s
en een delicate, milde mousse.

Prestige Rosé Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier uit Frankrijk
Een zachte, zuivere, fruitige en verrukkelijk volle champagne met een delicate, droge afdronk.

