RODE WIJNEN

WITTE WIJNEN

MOUSSERENDE WIJNEN

COUVEYS

CHAMPAGNE TAITTINGER BRUT RÉSERVE

6.25 | 31.25
Granaatrood, fruitig bouquet (frambozen, kersen),
met een subtiele zweem van rook en peper.
Harmonieus van smaak en in balans; elegante en zijdeachtige lange afdronk.

6.25 | 31.25
Bleek goudkleurig, het bouquet combineert aroma’s
van rijpe perziken, meloen en subtiel eikenhout.
Zacht en elegant van smaak en een fraaie, lange afdronk.

1/2 fles 37.5 | fles 70
Een zuivere, verfrissende, verfijnde champagne met
nootachtige aroma’s en een delicate milde mousse

EL ARITZA

PASQUA

COUVEYS

pinot noir | frankrijk

tempranillo | spanje

5.75 | 28.75
In het bouquet vinden we rijp rood fruit en tonen van eiken en vanille.
De complexe smaak is zacht en elegant.
MISSION

merlot | frankrijk

5.25 | 26.25
Charmante aroma’s van grafiet, aarde en zwarte bessen.Vlezig en peperig,
een mooie concentratie in de mond. Een wijn met reeds veel karakter.
HERITAGE DU BARON LOUIS

grenache noir & carignan | frankrijk

4.75 | 23.75
Helder kersenrood van kleur, romig en vol van geur, fris fruitig en
soepel van smaak. Een toegankelijke, elegante wijn.
LENOTTI LE CROSARE

corvina & molinara & rondinella | italië

38
Deze valpolicella ripasso heeft een dieprode kleur en aroma’s van rijp rood fruit.
Tijdens de tweede gisting worden schillen van de Amarone toegevoegd.
Zijn smaak is kruidig, vol en fluwelig.
CRUZ DEL CASTILLO RIOJA CRIANZA

tempranillo | spanje

pinot grigio | italië
5.75 | 28.75
Deze lichtgele wijn bestaat voor honderd procent uit
de aromatische Pinot Grigio.
De wijn is fris, fruitig, levendig, licht en geschikt voor veel momenten.
L’IMPOSSIBLE

sauvignon blanc | frankrijk

5.25 | 26.25
Bleekgeel, een dartel neusje van kruisbessen, asperges,
vers gemaaid gras en in de fruitige smaak onder andere
appel, peer, citrus, mineralen en pittige zuren.
HERITAGE DU BARON LOUIS

colombard & ugni blanc | frankrijk

4.75 | 23.75
Lekker licht en verfrissend. Met de fruitige smaak van appel,
peer, meloen en abrikoos.
AIMÉ BOUCHER SANCERRE CHEVALIER LA BOTTIÈRE

sauvignon blanc | frankrijk

38
Deze wijn heeft frisse citrus tonen en een volle stevige smaak
met mineraliteit en een fijne droge afdronk.
WEINGUT ALLRAM

32
Deze diep kersenrode wijn is gemaakt van met de hand geplukte
Tempranillo druiven. Hij rijpt minimaal een jaar op Amerikaans eiken vaten.
Dit maakt de wijn evenwichtig, ronder en geeft aangename tonen van vanille.
In de neus aroma’s van rijp rood fruit.

32
Droog, sappig en lekker verfrissend met de fruitige smaak van citrus.
Het pittige vleugje peper is kenmerkend voor de Grüner Veltliner.

MISTER WISDOM

verdejo | spanje

cabernet sauvignon | amerika

28
Een smakelijke wijn, waarin aroma’s van cacao en vanille worden
vergroot door de rijke geuren van krenten en donker gerijpt fruit.
Aangename geuren van cassis en cola naast kaneel en nootmuskaat
ronden deze zachte wijn af.

WIJN

chardonnay | frankrijk

grüner veltliner | oostenrijk

LUNA VERDE

28
Het bouquet is aromatisch, zacht met delicate aroma’s van wit fruit en
de typische tonen van venkel. In de smaak komen impressies van appels en
bananen naar voren gevolgd door een plezierige afdronk.

ROSE WIJN

ZOETE WITTE WIJN

EL ARITZA

KLOSTERHOF WINZERKRONE

5.25 | 26.25
Dit is een frisse, fruitige en goed uitgebalanceerde rosé.
Soepel met een lange, elegante afdronk.

glas 4.75 | liter 25.75
Wit met een fris zoetje! Een mild droge, lichte, helderwitte
wijn met fruitige aroma’s. Kan ook on-the-rocks!

tempranillo | spanje

frankrijk

CHAMPAGNE TAITTINGER PRESTIGE ROSÉ

frankrijk

72.5
Een zachte zuivere, fruitige en verrukkelijke volle champagne
met een delicate, droge afdronk.
CHAMPAGNE TAITTINGER NOCTURNE SEC

frankrijk

80
De belletjes vormen de tere ketting van een fijne mousse.
De neus is subtiel en fris met de geuren
van witte bloesem en rijp fruit.
CAFE DE PARIS BRUT

frankrijk

28
In de neus mooi fris met geuren van appel, limoen en toast.
De subtiele mousse geeft een vrolijk beeld in het glas.
In de smaak wit fruit met citrus tonen.
CAFE DE PARIS ROSE BRUT

frankrijk

28
In het glas kleurt hij medium roze met een licht rode hint.
Een fijne subtiele mousse. In de neus wat rood fruit,
aangevuld met peer en een hint naar granaatappel.
In de smaak licht fris met tonen van aardbei, framboos en lychee.
Zacht en prettig in de afdronk.
MVSA CAVA BRUT

spanje

25 CL | 9.5
Een droge bleekgele mousserende wijn waarin dartele
belletjes zich rijgen tot een gouden ketting.
De smaak is levendig met aroma’s van toast, rijp fruit als
meloen en banaan. Elegante ronde afdronk.
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