Witte wijnen
per glas
Huiswijnen
Domaine la prommière blanc | Languedoc. – Frankrijk.
Fris fruitig en zuivere geur met witte bloemen. Frisse aanzet met citrusfruit.
Afdronk is aangenaam fris.

per fles

3,50

Laurant Miquel | Vin de France – chardonnay – viognier .
Typische chardonnay, tropisch fruit, lieflijk, wat bloemen en zuiver.
Heel plezierig. Goede zuren en frisheid in de afdronk.

18,95

3,50

18,95

Portillo | 100% chardonnay – Argentinie Bodegas Salentein.
24,95
Fris van smaak met kenmerken van peren appels en honing. De geur is zeer vriendelijk en zuiver van smaak.
Portillo | 100 % sauvignon blanc. – Argentinie Bodegas Salentijn
Tropische geur, zeer aangenaam. Groene appels,passiefruit, perzik en citrus. Mooie zuren
prima lengte met veel frisheid.
Rosé wijn
Huiswijn
Domaine la prommière rosè| Languedoc – Frankrijk.
Licht zalmroze kleur. Frisse wijn met tonen van citrus en appel.
la Vie en Rose | Chateau Roubine – Côtes de Provence
Heerlijk frisse zomerse rosé, laat u verwennen!

24,95

per glas per fles

3,50

18,95

25,95

alle prijzen zijn vermeld in euro’s

Wit / Rosé Mousserende Wijnen
per glas
Langlois-Crémant Brut | A.C. Crémant de loire – Frankrijk.
Fonkelende zacht gele kleur en een zuivere fruitige geur. Verfijnde, frisdroge en vooral fruitige smaak.
Deze plezierige mousserende wijn kenmerkt zich door mooie frisheid en lange afdronk.

per fles
32,50

Champagne
Champagne brut Bollinger | special cuvee.

89,50

Rode wijnen
Huiswijnen
Domaine la Pommière rood | Languedoc, Frankrijk.
De wijn is soepel en rond, met aroma’s van vers rijp fruit..

3,50

18,95

Epicuro Montepulciano d’Abruzzo |Italie 100% Montepulciano.
Intense aroma’s van rood fruit, zoals bramen en kersen. Een harmonieuze, mooie ronde wijn.

3,50

18,95

Séduction Pinot Noir | I.G.P. 100 % pinot Noir – Frankrijk.
De wijn heeft een prachtige, donker rode kleur en geeft geuren af van rood fruit, en specerijen.
Een ronde en frisse fruitige wijn met een elegant en toegankelijk karakter.

24,95

Portillo Malbec | Argentinie – Bodegas Salentein.
Bevat heerlijke smaken van kersen, frambooos en aalbessen die bijeen komen in deze donkerpaarse
rode wijn.

24,95

Laurant Miquel | Solas - pinot noir – Zuid Frankrijk
Een goed gebalanceerde wijn met een bessen smaak zoals kers, framboos en bosbes, zacht in de mond.

21,95

alle prijzen zijn vermeld in euro’s

