Wijnen
BUBBELS
BOUVET LADUBAY Saphir Saumur Brut

Loire, Frankrijk glas 6.9 ﬂes 36
Net als in champagne is deze Saumur door een tweede
gisting op ﬂes gemaakt. Een ﬁjne mousse, milde zuren en
sappig fruit.

CANARD DUCHÊNE Blanc de Blanc

W IT
BODEGAS ARTERO Macabeo-Verdejo

Castilla la Mancha, Spanje glas 4.2 ﬂes 23
Deze blend van Macabeo & Verdejo is smaakvol en
sappig, met aroma’s van peer en abrikoos.

URMENETA Chardonnay

Central Valley, Chili glas 5.3 ﬂes 29
Mooie zachte chardonnay met veel fruittonen
en een mooie frisheid

PASQUA Pinot Grigio

Veneto, Italië glas 4.6 ﬂes 25
Deze droge, licht fruitige wijn is levendig en verfrissend.

PAUL BUISSE Cuvée Prestige Touraine Sauvignon Blanc

Loire, Frankrijk glas 5 ﬂes 28
Champagne, Frankrijk ﬂes 65
De druiven komen uit de beste wijngaarden in de
In de neus een boeket van wit fruit, peren een vleugje
lychee. Romig en zijdezacht met ﬁnesse en een uitstekende Touraine. Uitbundige aroma’s van rijp wit fruit en
citrus.
balans. Een top champagne!

DOMAINE LAROCHE Chablis

ROOD
FAMIGLIA CASTELLANI Primitivo

Puglia, Italië glas 5 ﬂes 27.5
Rijpe en ﬂuweelzachte wijn.Vol, warm en krachtig, met
aroma’s van zongerijpt fruit, kruiden en stevige tannines.

CODEX Cabernet Sauvignon-Merlot

Languedoc-Roussillon, Frankrijk glas 4.2 ﬂes 23
Druiven van wijnstokken met een lage opbrengst.
Geconcentreerde wijn met een lange afdronk. De
houtrijping maakt de wijn zacht en kruidig.

BOTTEGA Valpolicella Ripasso Superiore

Veneto, Italië ﬂes 36
De wijn ondergaat een 2e vergisting op de schillen van
Amarone-druiven. Heerlijk complex, met intense aroma’s
van rijp rood fruit en specerijen.

Bourgogne, Frankrijk glas 7 ﬂes 39
Intense aroma’s van rijp fruit, lentebloesem en blanke
hazelnoten. Rijpe fruitsmaken worden afgewisseld
door een verﬁjnde minerale ziltige gebalanceerde
afdronk.

COVIAR Albariño

Rias Baixas, Spanje glas 5 ﬂes 27.5
Sappig en fruitig met tonen van groene appel en
bloemen. Frisse afdronk met opwekkende zuren.

ROSÉ
CHÂTEAU GASSIER ESPRIT Rosé

Provence, Frankrijk glas 5.4 ﬂes 29
Typische licht roze Provence Rosé. In de geur rood
fruit, peredrups en lychee aroma’s. De smaak is fris en
droog.

