APERITIEVEN
met hapje
€
6,7
6,2
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
7,7
7,7
5,7
5,7
5,7
8,2

Aperitief Maison
Kirr
Sherry Dry
Pineau de Charentes
Porto Rood
Porto Wit
Campari
Campari Orange
Campari Tonic
Picon
Martini Rood
Martini Wit
Picon witte wijn

WIJNEN
Bubbels
Cava Gold Brut, Jaume Serra

€ 5,00 / glas € 22,00 / fles

Deze Cava Brut beschikt over een licht, strogele kleur met schone, licht
groene tinten. Zijn parel is zeer mooi fijn en evenwichtig. Het aroma is
intens, fris en fruitig.

Huiswijnen
Glas
€ 3,50

Karaf 1/4
€7

Karaf 1/2
€ 13

fles
€ 18

Witte wijn
Müller Thurgau, Weingut Alfred Bonnet
Aangename, frisse, evenwichtige lichte wijn, gemaakt van de MüllerThurgaudruif, met een fijn citrusaroma en een frisse afdronk.

Rosé wijn
Rosé de Syrah, Hugues de Beauvignac
Mooie, zachte roséwijn. Een glaasje vol rijp rood en zwart fruit. Een echte
verleider.

Rode wijn
Merlot Mas de la Source, Domaine Preignes le Vieux
Frisse, robijnrode wijn met het aroma van rode vruchten in combinatie met
een vleugje laurier. Een ronde, volle smaak.

Prestige Huiswijnen
Glas
€ 4,20

fles
€ 20

Witte wijn
Chardonnay Prestige, Domaine Preignes le Vieux
Heldere, schitterende kleur. Een overheersende maar toch subtiele geur van
vanille. De smaak van boterkoekjes is duidelijk aanwezig.

Rode wijn
Cabernet Sauvignon Prestige, Domaine Preignes le Vieux
Zeer mooie donkere robijnrode kleur, rijke en complexe neus met tonen van
vanille, fruit in brandewijn, kruiden en hars.

Italiaanse wijnen
Witte wijn
Trebbiano d’Abruzzo, Kasaura

€ 24,00 / fles

Een briljante, strogeelkleurige wijn met een zeer fris smakenpallet van
abrikozen, witte pruimen, bloemen en kruiden.

Rode wijn
Montepulciano d’Abruzzo, Kasaura

€ 24,00 / fles

Een intens robijnrode wijn met een intens aroma van pruim, kersen, bessen
en gedroogde kruiden met een toets van vanille.

Spaanse wijnen
Witte wijn
Rioja Blanco Barrica, López de Haro

€ 25,00 / fles

Een complexe, strogele wijn. Een neus van rijp fruit in combinatie met de
nuances van een Crianza. Fris en vlezig in de mond.

Rode wijn
Rioja Crianza, López de Haro

€ 25,00 / fles

Een intense kleur en een aangenaam aroma van vooral rijp fruit. In de mond
is hij zacht, expressief en elegant.

Franse wijnen
Witte wijn
Chardonnay Barriques, Domaine Robert Vic

€ 22,00 / fles

Dieprode Syrah met aroma van bosvruchten, chocolade en koffie.

Petit Chablis, Domaine Durup

€ 28,00 / fles

Goudgele kleur, aroma van bloemen, fruit en mineralen.

Rode wijn
Syrah Prestige, Domaine Preignes le Vieux

€ 22,00 / fles

Dieprode Syrah met aroma van bosvruchten, chocolade en koffie.

Côtes du Rhône Villages, Domaine de l’Olivier
Een echte delicatesse van Syrah, Grenache en Mourvèdre.

€ 25,00 / fles

