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Disznókó, Tokaji Dry

Furmint
Tokaji, Hongarije

Laroche, la Chevaliere
Viognier
Pays d’oc, Frankrijk

Perzik, meloen, ananas en een vleug hyacinth
zijn aroma’s die voorkomen in deze opvallend
elegante, frisfruitige Viognier.
Per glas € 4.50 - per fles € 23.50

Fleur du Cap, Essence du Cap

Sauvignon Blanc
Stellenbosch, Zuid Afrika

Kenmerkende sauvignonaroma’s als appel, citrus, ananas
en ook asperges. Karateristiek knisperende zuren voor
een ‘crispy bite’ geven. De afdronk is vief & mild.

Aroma’s van witte bloemen, peer en grapefruit.
De smaak is fijn met fruitige frisheid
en een licht mineralige afdronk.
Per glas € 6.00 - Per Fles € 31.50

Luigi Bosca, Signature

Chardonnay
Luján de Cujo, Mendoza, Argentinïe

Goudgele kleur met een elegante neus; vanille,
abrikoos en limoen. Fruitige, witte dinerwijn met vanilleen kokostonen van de houtrijping. Intens, fors & elegant.
Per glas € 6.00 - Per Fles € 31.50

Francois Lurton, Terres Fumées Gris

Sauvignon Gris & Sauvignon blanc
Languedoc en Gers, Frankrijk

Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Pasqua, Passimento, Romeo & Juliet

Garganega
Veneto, Italië

Unieke kleur roze. Een verleidelijk bouquet
met verfijnde aroma’s van jasmijn, jeneverbessen,
citroen & perzik.
Per glas € 5.25 - Per Fles € 27.50

De wijn heeft een gelige kleur met intense aroma’s
van citrus, perzik & amandelen. De smaak is zacht
en fris met een subtiel zoetje in de afdronk.

Luigi Bosca, La Linda Malbec

Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Malbec
Mendoza, Lujan de Cuyo, Argentinië

Selbach Oster, Trocken Dry Fish
Riesling
Mosel, Duitsland

Frisse, fruitige, zuivere, lekker lichte wijn uit
Zeltingen aan de Moezel. Doog, delicaat,
vlinderlicht, fruitig, floraal & makkelijk.
Per glas € 6.00 - Per Fles € 31.50

Volfruitige, milddroge rosé met body. Zongerijpt,
in de smaak zoet rood zomerfruit & kruiden.
Per glas € 4.50 - Per Fles € 23.50
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Fritz Wassmer Spätburgunder
Pinot Noir
Baden, Duitsland

Typisch, fijne en warme Bourgogne stijl,
zacht en vol van smaak, goede
concentratie en mooi fruit.
Per glas € 6.50 - Per Fles € 34,25

Pasqua, Passimento, Romeo & Juliet

Merlot, Corvina, Croatina
Veneto, Italië

Intense rode wijn met rood fruit en kruidige
aroma’s in geur. In smaak zachte tannines
& een mooie soepele afdronk.

Robijnrood, in geur impressies van rijp rood fruit,
bloemen en kruiden. De stevige maar niet te zware
smaak is fraai in balans, fris & met mooie lengte.
Per glas € 5.50 - Per Fles € 28.75

Castillo de Molina, Cabernet Sauvignon
Reserva

Cabernet Sauvignon, Syrah
Central Valley, Chili

Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Coto Vintage

Tempranillo
Rioja, Spanje

Houtlagering geeft een body en ronde, zachte
afdronk. Een middelzware, soepele, opwekkende,
moderne Rioja die zo en aan tafel tot zijn recht komt
Per glas € 4.50 - Per Fles € 23.50

Symington, Altano Douro

Touriga Franca & National, Tinta Roriz & Barocca
Vale da Vilarica, Portugal

Intens robijnrode wijn met aroma’ s van zwarte bessen,
pruimen, tabak en vanille. Fruitig met plezierige rijpe
tonen, goede structuur en ronde tannines.
Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Luigi Bosca, Malbec

Malbec
Luján de Cujo, Mendoza, Argentinïe
Volle, haast wollig zachte wijn, intens rood van kleur,
met een warm aandoend bouquet van kersen.
De afdronk is lichtkruidig met sporen van fijne tannines.
Per glas € 6.00 - Per Fles € 31.50

