
Fles 20 CL   ! 8,25
Fles  ! 29,95

Mousserend

Glas   ! 4,25
Karaf 50 CL ! 14,00
Fles  ! 20,00

Glas   ! 4,50
Karaf 50 CL ! 14,50
Fles  ! 21,50

Fles   ! 27,50

Fles   ! 27,50

Fles   ! 32,50

Fles   ! 39,95

Witte wijn

Wijnen
Sparkling Brut Schlumberger, Oostenrijk
-  Fris, fruitig, elegant / Een frisse mousserende wijn met een droge smaak en 

een crèmig mondgevoel. Dosage 8 gr/liter.

Sauvignong Blanc Drostdy-Hof, Zuid-Afrika
-  Zacht, fruitig, fris / Knapperig en fruitig met smaken van tropisch fruit en 

kruisbessen

Chardonnay Les Cépages, Frankrijk
-  Fruitig, fris, bloemig / De wijn is volledig gemaakt van een druivensoort. 

Een fris en fruitige Chardonnay die rijk en gebalanceerd is, met complexe en 

subtiele smaken

Verdeo Torres, Spanje
-  Fris, fruitig, elegant / Een elegante, verfrissende wijn met een verkwikkend 

citrusaroma en een sappige smaak

Pinot Grigo Dark Horse, Verenigde Staten
-  Droog, ver!jnd, fris / Een droge Pinot Grigo met tonen van steenvruchten en 

een evenwichtige, knapperige afdronk

Pinot Blanc Trimbach, Frankrijk
-  Fris, fruitig, sappig / Deze bleke wijn kent een aroma van frisse  

lentebloemen en heeft een levendig mondgevoel door de combinatie  

van sappigheid en pittigheid

Chablis Vaudon Joseph Drouhin, Frankrijk
-  Fris, fruitig, elegant / Een elegante wijn met een heldere kleur met een 

vleugje groen. Typische neus van chablis, waarin aroma's van citrus, varen en 

zelfs zoute sensaties overheersen. In de mond: krachtig en levendig maar toch 

zacht. Veel vinesse en balans



Zoete witte wijn
Glas   ! 4,25
Karaf 50 CL ! 14,00
Fles  ! 20,00

Hof Adelpracht Drostdy, Zuid-Afrika
-  Fruitig, fris, toegankelijk / Vol en rijk, boordevol smaken van gedroogd fruit. 

In de afdronk een mooie zuurgraad om de wijn fris te houden

Glas   ! 4,25
Karaf 50 CL ! 14,00
Fles  ! 20,00

Fles   ! 27,50

Glas   ! 4,25
Karaf 50 CL ! 14,00
Fles  ! 20,00

Glas   ! 4,25
Karaf 50 CL ! 14,00
Fles  ! 20,00

Fles   ! 27,50

Rosé

Rode wijn

Rosé Monteclain, Frankrijk
-  Fris,fruitig, elegant / Een fruitige, droge wijn met frisse zuren

Viña Esmeralda Rosado Torres, Spanje
-  Fruitig, ver!jnd, fris / Zaht lichtroze van kleur, delicaat en verleidelijk. Prachtig 

fruitaroma van granaatappel met een nuance die doet denken aan thee of 

rozen. Licht, zijdezacht en subtiel in de mond

Merlot Domaine Lalande, Frankrijk
-  Vol, soepel, sappig / Een wijn met een gloeiende rode kleur. In de neus 

aroma's van zwarte bes en bramen. In de mond zacht en kruidig, boordevol 

sap en zachte, vriendelijke tannines. De wijn heeft een ronde en zachte afdronk

Cabernet Sauvignon Mas Ekon, Chili
-  Rond, zacht, vol / Een zachte wijn met aroma's van zwart fruit samen met 

kaneel, cacao en kof!e. De smaak is levendig met typische eik nuances en een 

prettig zuurtje

Malbec La linda, Argentinië
-  Rijk, kruidig, fruitig / Deze wijn bevat expressieve aroma's van rijpe pruimen, 

rood fruit en specerijen. Het is een zachte, sappige wijn met typische zachte 

tannines van een malbec druif. Deze wijn heeft een zweer aangename afdronk



Rode wijn
Fles   ! 27,50

Fles   ! 29,95

Fles   ! 32,50

Zinfandel Dark Horse, Verenigde Staten
-  Vol, fruitig, intens / Een gedurfse wijn met een grote persoonlijkheid.  

Deze zinfandel biedt smaken van jamachtig donker fruit, gelaagd met tonen  

van leer en kruiden

Santa Digna Carmenère Reservia Miguel Torres, Chili
-  Robuust, complex, rijk / Een wijn met een mooi aroma van rood fruit en met 

een rijpe, complexe smaak

Altos Ibéricos Crianza Torres, Spanje
-  Intens, fruitig, kruidig / Op het oog ondoorzichtige kersenrood met rijke 

fruitaroma's van kers en zwarte pruimenjam. Kruidige en rokerige tonen

Fles   ! 10,50

Fles   ! 10,50

Fles   ! 10,50

Alcoholvrije wijnen
Natureo Muscat Alcoholvrij Torres, Spanje
-  Zacht, fruitig, mild / Een wijn met een bloemig en rijk aroma en met een 

lichtzoete smaak

Natureo Rosado Alcoholvrij Torres, Spanje
-  Zacht, fruitig, mild / Deze wijn heeft een intens aroma van rood fruit en heeft 

een milde en lichtzoete smaak

Natureo Syrah Alcoholvrij Torres, Spanje
-  Elegant, fruitig, soepel / Een volle en zuivere wijn met aroma's van rode bes 

en vanille

Vervolg


