Start the day with a
smile and finish it with a glass of wine !

HUISWIJNEN
Languedoc Vin de Pays – Charme de Mauriac € 24.00
Soepele en vlotte witte wijn, levendig door het jonge fruit
en frisse zuren.

Choix de Rimay Vin de pays Languedoc

Een milde, smaakrijke rosé die heerlijk doordrinkt bij de maaltijd

€ 24.00

Languedoc Vin de Pays – Charme de Mauriac € 24.00
Schitterende rode wijn met een fruitig aroma en een
aangename soepele smaak.

Glas € 4.50

Karaf 1/4 l € 8.50

Karaf 1/2 l € 16.00

WITTE WIJNEN
Graves Château Les Clauzots

€ 29.00

Sancerre Réserve Paradis

€ 34.00

Macon Village

€ 32.00

Gewurstraminer Elzas

€ 27.50

Vina La Pinta Chardonnay - Argentinië

€ 25.50

Beando Pinot grigio - Italië

€ 26.00

Massai Zuid Afrika

€ 25.00

Wijnen per glas
Massai – Viognier - Zuid-Afrika
Vina la pinta – Chardonnay - Argentinië

€
€

Klassieke witte bordeau v/d Gironde (Sémillon en Sauvignon).

Zeer geurige en frisse Sauvignon-wijn uit de Loire.

Witte wijn uit de Bourgognestreek een waaier
van aroma’s

De Gewurstraminer is één van de edele rassen uit de Elzas.
Zeer kruidig en top van smaak.

Geurige, zachte, rijke witte wijn met aroma’s
van citrus en tropisch fruit.

Fijne, droge en ronde wijn. Past perfect bij salades en vis.

100% Viognier druif ‘top’

6.00
6.00

ROSÉ WIJNEN
Château de l’Aumerade Cru Classé Provence € 29.00
Deze absolute topper in zijn genre is een frisse,
stevige wijn met kruidige smaaksensatie

Baron de Ley Rioja - Spanje

Een levendige, fruitige en elegante rosé met een zeer subtiele
zuurtegraad en een uitzonderlijk lichte smaak

€ 28.00

RODE WIJNEN
Côtes du Rhône Château de Tresque

€ 27.00

Bordeau Supérieur Château de Pardaillan

€ 28.00

Stevige, krachtige en evenwichtige wijn.

Een mooie, soepele wijn met lange smaaksensatie.

1/2 l

€ 20.00

Montagne Saint-Emilion –
Château La petite Barde

€ 26.00

Montagne Saint-Emilion –
Château La Grande Barde

€ 31.00

Saint-Georges Saint-Emilion –
Château Haut Saint-Georges

€ 40.00

Elegante wijn, veel jong fruit en lichte houttoets.

€ 77.00

Haut Medoc Corconnac

€ 32.00

Don Pedro de la Vega réserva – Spanje

€ 25.00

Vina La Pinta Malbec – Argentinië

€ 27.00

Beando Sangiovese – Italïe

€ 28.00

Elegante wijn, veel jong rood fruit met lichte houttoets.

Volle en krachtige wijn, mooie mix van aroma’s.
Rijkelijke, warme afdronk.

Mooie en volle wijn, soepel op de tong.

Volle krachtige wijn met de tempranillo druif.
Top bij vleesgerechten en wildgerechten.

Deze Argentijnse Malbec heeft een fruitig karakter met een aroma van
kersen en pruimen.

Heldere granaat rode wijn, fijne wijn met een zachte smaak. Ideaal bij
vlees of pasta

Chianti Classico Fonterutoli – Italië
TOPWIJN! Fijne en pure wijn, het paradepaardje
van de familie Mazzei in Toscane.
Stevig van karakter.

MGN

37.5 cl

€ 24.00
75 cl

€ 45.00
MGN

€ 85.00
Wijnen per glas
Beando – Sangiovese – Italië
Chianti Classico ‘Fonterutoli’’ – Italië

€
€

6.00
8.00

