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Wild rock

Sauvignon Blanc
Marlborough, Nieuw Zeeland

Vincente Gandia, Nebla

Verdejo
Rueda, Spanje

Zeer aromatische aantrekkelijke strakdroge wijn met een
bouquet van venkel, versgemaaid gras en volop tropisch
fruit. Verfrissende zuren in de volronde afdronk.
Per glas € 4.75 - per fles € 25.00

Pasqua, Passimento, Romeo & Juliet

Garganega
Veneto, Italië

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

Geuren van limoen, passievrucht en basilicum. De
smaak is fris met een hint van perzik, Granny Smith &
citrus en een milddroge afdronk
Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Luigi Bosca

Chardonnay
Luján de Cujo, Mendoza, Argentinië
Geuren van citrus, appeltjes en een vanilletoon die duidt op
een kortstondige lagering op eikenhout en een volle, tikje
‘boterige’ smaak met kokostonen. Fors én elegant.
Per glas € 6.25 - Per Fles € 32,75

Francois Lurton, Terres Fumées Gris

Sauvignon Gris & Sauvignon blanc
Languedoc en Gers, Frankrijk

Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Nederburg, Heritage Heroes, The Beautiful Lady

Gewurzstraminer
Stellenbosch, Zuid-Afrika

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

Nuances van rozenblaadjes en Turks fruit met impressies
van citrus, perzik & amandelen. Verfijnde kruidigheid en
zuren die zorgen voor een fraaie balans & afdronk.

Luigi Bosca, La Linda Malbec

Malbec
Mendoza, Lujan de Cuyo, Argentinië

Per glas € 7.00 - Per Fles € 36.75

Laroche, Chablis

Chardonnay
Bourgogne, Frankrijk

Bleekgouden met een lichtgroene weerschijn, een
bijzonder fris en mineralig bouquet en een heerlijke,
krachtige en droge smaak.
Per glas € 7,25 - Per Fles € 38.00

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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Weingut Allram

Blauer Zweigelt
Kamptal, Oostenrijk

Soepel, vol en rond met aroma’s van roodpaars zomerfruit als braam, bosbes en framboos. Een lichte, aardse
ondertoon, typisch zweigelt, die ruggengraat geeft.
Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Beringer Classic,

Cabernet Sauvignon
Napa Valley, Californië, Verenigde Staten

Aroma’s van cacao en vanille en rijke geuren van krenten
en donker gerijpt fruit. Hinten van cassis, cola maar ook
kaneel en nootmuskaat ronden deze zachte wijn af.
Per glas € 4.75 - Per Fles € 25.00

Lomond Mourvedre

Syrah, Viognier
Cape Agulhas, Zuid-Afrika

Robijnrode kleur met florale tonen en aroma’s van
rijp rood fruit, peper en kruidnagel. De smaak is
intens met kruiden en de tannines zijn zijdezacht.
Per glas € 6.00 - Per Fles € 31.50

Luigi Bosca

Malbec
Luján de Cujo, Mendoza, Argentinië
Een diepgekleurde wijn met een rijk en mooi ontwikkeld
bouquet met aardse tonen en een brede, krachtige en
uitgerijpte smaak. Een goed uitgebalanceerde wijn.

Pasqua, Desire Lush & Zin
Primitivo
Puglia Italïe

Per glas € 6.25 - Per Fles € 32.75

In de neus intense aroma’s van pruimen, rood fruit,
koffie, cacao en kruidige tonen. De wijn is zwoel en
rond, fullbodied met zachte tannines.
Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Finca Museum

Tempranillo
Cigales, Spanje

Krachtig en kruidig met de smeuïge, fruitige smaak van
bosbessenconfijt en zwarte pruim. Aroma’s van
specerijen en kokos, door lagering op Frans eikenhout.
Per glas € 7.25 - Per Fles € 38.00

