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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

Pasqua, Passimento, Romeo & Juliet

Disznókó, Tokaji Dry

Furmint
Tokaji, Hongarije

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

Garganega
Veneto, Italië

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.
Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Luigi Bosca, Las Compuertas
Riesling
Luján de Cujo, Mendoza, Argentinïe

Riesling uit Argentinïe, bijzonder op zich. Mineralen
neigen naar een Grüner Veltliner met smaaktonen van
wit fruit, limoen, kamille & abrikoos.
Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

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

Fleur du cap, Unfilterd

Sauvignon Blanc
Western Cape, Zuid Afrika

In geur exotisch fruit (guave, passievrucht) en het pittige
van verse asperges. Hij smaakt uitgesproken
fruitig en heeft een ‘crispy bite’.
Per glas € 6.25 - Per Fles € 32.75
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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.
Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Beringer, Founders Estate

Zinfandel
Central Valley California, VS

Tonen van vanille en nootmuskaat worden
aangevuld met volle geuren van bramen, met
een hint van zwarte peper in de afdronk.

Symington, Altano Douro

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

Luigi Bosca, Signature
Malbec
Mendoza, Argentinïe

Per glas € 6.00 - Per Fles € 31.50

Coto Vintage

Tempranillo
Rioja, Spanje

Deze robijnrode wijn is vol, krachtig en robuust
maar dan wel in een zwoele, verleidelijk
lekkere, fruitige stijl.
Per glas € 6.00 - Per Fles € 31.50

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

San Pedro 1865

Cabernet Sauvignon
Santiago, Chili

Bouquet heeft aroma’s van cassis, kersen en pruimen
en tonen van mokka en ceder. De smaak is intens met
goed evenwicht tussen de tannines, zuren.
Per glas € 6.50 - Per Fles € 34.25

