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rode wijnen 	€	per	fles

Merlot   22,50
domaine la Fadèze, Languedoc, Frankrijk
Klassieke wijn, authentiek, kruidig, romig, cassis

Fleurie	“les	Moriers”,	Cru	du	Beaujolais  28,50
Michel	Chignard,	Beaujolais,	Frankrijk
Niet zomaar een “Fleurietje”, echter één van de mooiste,
Rood en blauw fruit, vol, kruidig, bessig

Rosso	di	Montalcino  32,50
Giacci	Piccolomini,	Toscane,	Italië
“dijk van een wijn”, vol, cassis, chocolade,
vanille- en houttoon

Château	Saransot-Dupré,	Cru	Bourgeois									  35,00
Listrac,	Haut-Médoc/	Bordeaux,	Frankrijk
Klassieker, complexiteit, zeker niet zwaar, maar o zo veel geur en smaak 
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MOUSSERENDE	WIJNEN
Prosecco	Spumante	D.O.C,	Le	Contesse,	Veneto,	Italië  
De beste “Prosecco´s” zijn de “Spumantes”, ze hebben een volle mousse en smaak
 per piccolo 0,2 Ltr. € 5,95
	 per	fles		 €	 22,50	
Champagne	Brut	“Blanc	de	Blancs”	
Pierre	Moncuit,	Champagne,	Frankrijk                                                
Deze wijn is van 100% Chardonnaydruiven, gewoon klasse  
	 per	fles	0,75Ltr.	 €	 49,50

wiTTe wijnen €	glas	 €	karaf	1/2	L.	 €	fles

 Airén	Organic 3,95	 14,00	 19,50
Bodegas	Latúe,	La	Mancha,	Spanje
Sappige en friszachte wijn, veel fruit

Sauvignon	Blanc 4,50	 16,00	 22,50
domaine de Laulan, 
Côtes	de	Duras,	Frankrijk
Wat	een	finesse,	fris,	mineraliteit,	elegantie,	sappig

Chardonnay/Viognier 4,50	 16,00	 22,50
Domaine	Rivoire
Carcassonne,	Frankrijk 
Volle en ronde wijn, geel fruit, lichte vanille- en houttoets

ROSÉ  €	glas	 €	karaf	1/2	L.	 €	fles

Domaine	la	Colombette 3,95	 14,00	 19,50
Béziers,	Frankrijk
Frisse elegante wijn met tonen van klein rood fruit

 Grenache	“Notorious	Pink” 	 16,00	 24,50
Vincent	Pugibet,	Hérault,	Frankrijk
Volle en zeer sappige wijn, framboos, kers, iets kruidig

rode wijnen €	glas	 €	karaf	1/2	L.	 €	fles

 Tempranillo 3,95	 14,00	 19,50
Bodegas	Latúe,	La	Mancha,	Spanje
Romige en zachte wijn, blauw fruit, iets kruidig

Cabernet	Sauvignon/Merlot(houtgelagerd)  4,50	 16,00	 22,50
Domaine	Rivoire,	Carcassonne,	Frankrijk 
Ronde en zachte wijn, romige smaak, blauw en rood fruit
lichte hout- en vanilletoets

DESSERTWIJN €	per	glas	

Muscat	de	Saint-Jean	de	Minervois 3,95 
Domaine	Barroubio,	Languedoc,	Frankrijk
Wijn met natuurlijke zoetheid, rijpe druiven, sinaasappel, lychée

wiTTe wijnen 	€	per	fles

 Grüner	Veltliner	“Langenlois”  28,50
Ludwig	Hiedler,	Kamptal,	Oostenrijk
Sappige elegantie, mineralig, veel fruit, kruidig

Pinot Grigio  28,50
Tenuta	La	Tunella,	Friuli,	Italië
Zacht, romig, vol, geen hout, geel fruit, kruidig één van de beste “ Pinot Grigio’s” van Italië

Pouilly-Fumé	“Tradition”  30,00
Serge	Dagueneau,	Loire,	Frankrijk
Complexiteit, mineralig, elegantie, veel smaak

Chablis	1er	Cru	“Fourchaume”  33,50
Boudin,	Bourgogne,	Frankrijk
Volle wijn, cremig, zachtfris, geel fruit, mineralig


