
Huiswijnen 
           
         glas   fles 
 

Wit 
Sauvignon        € 4,80  € 26,50 
Côté Soleil, Languedoc, Frankrijk 
Deze Sauvignon Blanc is lichtgeel met een groene glans.  
Heerlijke geuren van grapefruit en passiefruit. In de mond  
fris en crispy. De wijn heeft kracht, frisheid en elegantie. 
 
 
Chardonnay       € 4,80  €26,50 
Laurent Miquel Père et Fils, Pays d'Oc, Frankrijk 
De wijn heeft een bleke, gele kleur met groene tinten.  
Geuren van exotisch fruit met een beetje anijs.  
Boterig met een lange afdronk. 
 

 

Rosé 
Rosé Syrah        €4,80   € 26,50 
Laurent Miquel Père et Fils, Pays d’Oc, Frankrijk 
Een frisse, fruitige, droge wijn. Subtiel, met heerlijke  
fruitaroma’s van aardbeien, rode bessen en een perfecte  
balans. De Syrah geeft de mooie kleur en heerlijke rode  
vruchten in de smaak. Perfect als aperatief en bij frisse salades.  
 

Rood 
Merlot        € 4,80  € 26,50 
Laurent Miquel Père et Fils, Pays d'Oc, Frankrijk 
Een klassieke Franse Merlot; rijp, vol en glad met heerlijke  
bessenaroma’s en een vleugje eiken. 
 

 

Prosecco 
Glera          0,2L  € 6,95 
Maschio Prosecco Spumante, Veneto, Italië     
Zacht en fris van smaak met een lange afdrong van gekonfijt  
fruit. Heerlijk aperitief en ook een goede begeleider van lichte  
salades, vis, schaal- en schelpdieren. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Rode Wijnen 
 
           per fles 
 
Syrah, Grenache         € 29,50 
Laurent Miquel Solas Réserve Syrah – Grenache, Languedoc, Frankrijk 
Deze rode wijn van Laurent Miquel uit de Languedoc heeft aroma's van  
rijp en rijk fruit. Volop kersen in de smaak en een mooie balans van  
tannine en frisse zuren.  
De volle zachte afdronk maakt deze prachtige wijn compleet. 
 
 
Cabernet Sauvignon, Merlot       € 35,50 
Chateau Laborde Haut Medoc, Bordeaux, Frankrijk 
Een krachtige droge rode wijn. Met aroma's van zwart fruit, vanille,  
pruimen, laurier, munt en aardse tonen. In de mond een zachte kruidigheid. 
 
 
Ripasso Classico Superiore       € 39,50 
Farina, Veneto, Italië 
Rijke, rijpe wijn van Farina. Fruittonen van pruim en kersenjam geven  
identiteit aan de wijn, samen met een fijne balans van tannine, frisse  
zuren en zoet. Op de achtergrond komen tonen van intense peper,  
leer en gember tot uiting. 
 
 

 

 
Rosé Wijn 

 
 
Pinot Grigio delle Venezie Blush      € 31,50 
Farina, Veneto, Italië 
De wijn heeft een lichtroze / rosé kleur met aroma's van licht rood  
fruit, citrus en rode bloemen. Een aangename smaak van rood fruit  
zoals aardbei en framboos met een lichte toon van perzik.  
De wijn is fris en goed in balans. 

 

 

 

 



 

 

Witte Wijnen 
 
           per fles 
 
Grüner Veltliner          € 29,50 
Steininger Grüner Veltliner, Kamptal, Oostenrijk 
Een zeer fruitige, klassieke witte wijn met een intrigerend pepertje  
in de smaak. Zachte zuurstructuur en een opmerkelijke vruchtengeur.  
Levendig, elegant met mineralen in de afdronk. 
 
 
Twin Islands Sauvignon Blanc      € 29,50 
Nautilus Estate, Marlborough, Nieuw-Zeeland 
Deze droge witte wijn heeft aroma's van tropische vruchten, citrus  
en verse kruiden. De smaak is fris met tonen van koriander en tijm,  
die zorgen voor een heerlijke afdronk. 
 
 
Enaria Verdejo         € 31,50 
Ramon Bilbao Enaria Verdejo, Rueda, Spanje 
De wijn heeft een gouden kleur met een glinstering die aan citroenschil  
doet denken en is bijna lichtgevend. Prachtige geuren met authentieke  
aroma’s van de Verdejo druif, samen met gedroogde perzik en venkel.  
Fris, met een mooie structuur en uitstekende balans. 
 
 
Gewurztraminer         € 39,50 
Domaine Muré 'Orchidées Sauvages', Elzas, Duitsland 
De wijn heeft een mooie gele kleur met gouden glinstering. De neus is  
heerlijk met aroma's van rozenwater en exotisch fruit zoals lychees.  
De smaak is rond en aromatisch met tonen van passievrucht en citrus.  
De afdronk is zuiver, lang, fris met een prettig bittertje. Off-dry type wijn. 
 
 
Chanson Chablis         € 47,50 
Domaine Chanson, Bourgogne, Frankrijk 
Mooie, heldere kleur met groene zwemen. Aromatisch met citrusfruit  
en complexe minerale tonen in de neus. Fris in de mond met voldoende pure 
fruitsmaken. Het geheel is mooi in balans met een lange, frisdroge afdronk. 
 
 
 

 

 

 


