
Huiswijnen
SONHOEK, CHENIN BLANC - SAUVIGNON BLANC GLAS € 4,50| FLES € 21,50

Herkomst: Zuid-Afrika, Westkaap
Smaakomschrijving: Fris, Fruitig, Zacht

De wijn heeft een bleekgele kleur. In de neus aroma’s van frisse appel. In de smaak 
is het een frisse wijn met tonen van peer en groene appels met een duidelijke balans 
van fruit en zuren.

GREEN WINE COMPANY SWEET - BIOLOGISCH GLAS € 4,50| FLES € 21,50

Herkomst: Spanje
Smaakomschrijving: Lichtzoet, Fruitig, Fris

Een biologische, zoete witte wijn met een heldere, gele kleur en een geur van exotisch 
fruit zoals banaan en meloen. Hoewel de wijn zoet is, heeft hij ook frisheid. Dit zorgt 
voor een mooie balans.

GREENTAIL ROSADO - BIOLOGISCH GLAS € 4,50| FLES € 21,50

Herkomst: Spanje
Smaakomschrijving: Fris, Fruitig, Toegankelijk

Een biologische wijn met een medium roze kleur en een geur van aardbei en  
framboos. In de smaak een aangename, frisse en fruitige rosé met een zachte, lange 
afdronk.

SONHOEK, SHIRAZ - PINOTAGE GLAS € 4,50| FLES € 21,50

Herkomst: Zuid-Afrika, Westkaap
Smaakomschrijving: Robuust, Complex, Rijk

Een wijn met een dieprode kleur. In de neus mooie geuren van rode bessen, rijpe 
aardbeien en kruidige hints die mooi samengaan met de tonen van tabak en vanille. 
De heerlijk geconcentreerde smaak heeft tonen van laurier en chocolade en zachte 
tannines.



Witte wijn
CROIX D’OR - SAUVIGNON BLANC GLAS € 5,75 | FLES € 27,50

Herkomst: Frankrijk, Pays D’oc
Smaakomschrijving: Fris, Fruitig, Toegankelijk

De wijn heeft een heldere, lichtgele kleur. In de neus heeft de wijn frisse aroma’s van 
groene appels, citroen en een beetje vers gras. In de mond is de wijn vol met zuivere 
tonen van citroen en groene appel. De afdronk is zuiver en knisperend op de tong.

IL CIGNO - PINOT GRIGIO GLAS € 5,75 | FLES € 27,50

Herkomst: Italiё, Terre de Chieti
Smaakomschrijving: Fris, Fruitig, Zacht

Een mooie wijn met een geur van wit fruit, zoals appel en peer. De smaak is zacht met 
frisse zuren en een aroma van bloemen en citrus.

MARQUÉS DE RISCAL - VERDEJO GLAS € 6,50 | FLES € 32,50

Herkomst: Spanje, Rueda
Smaakomschrijving: Fris, Fruitig, Sappig

De wijn heeft een heldere, strogele kleur en vertoont een hoge aromatische intensiteit 
in de neus, met aroma’s van tropisch fruit en hints van venkel en vers gras. Fris maar 
zacht in de mond met een licht bittere afdronk die typerend is voor de verdejo druif. 
De afdronk is erg aangenaam en lang.

CHATEAU SOUVERAIN - CHARDONNAY GLAS € 6,75 | FLES € 34,50

Herkomst: Verenigde Staten, Californiё
Smaakomschrijving: Vol, Fris, Klassiek

Onze chardonnay biedt aroma’s van steenfruit en zachte tropische tonen, gelaagd 
met aroma’s van karamel en geroosterd eiken. Rijke texturen leiden een  
gebalanceerde, aanhoudende afdronk.



Rode wijn
CROIX D’OR - MERLOT GLAS € 5,50 | FLES € 26,00
Herkomst: Frankrijk, Pays D’oc
Smaakomschrijving: Soepel, Fruitig, Verfijnd

Een pittige en karakteristieke merlot met een mooie, dieprode kleur. In de neus heeft 
de wijn aroma’s van zwarte bessen en bramen. De smaak is rijk en zeer zacht met 
tonen van aardbei en zoethout. De wijn heeft een ronde en zachte afdronk.

LA LINDA - MALBEC GLAS € 5,75 | FLES € 29,50
Herkomst: Argentiniё, Mendoza Valley
Smaakomschrijving: Rijk, Kruidig, Fruitig

Deze wijn bevat expressieve aroma’s van rijpe pruimen, rood fruit en specerijen. Het is 
een zachte, sappige wijn met typische zachte tannines van de malbec druif. Deze wijn 
heeft een zeer aangename afdronk.

CARNIVOR - CABERNET SAUVIGNON GLAS € 6,75 | FLES € 34,00
Herkomst: Verenigde Staten, Californiё
Smaakomschrijving: Intens, Vol, Zacht

Carnivor Cabernet is een unieke combinatie van volle smaken met finesse. De rijke 
mix toont hints van bramen, karamel, gebrande koffie en vanille. Carnivor Cabernet 
maakt elke gedurfde slok af met een verfijnde zachtheid.

TORRES, ALTOS IBÉRICOS RIOJA - CRIANZA GLAS € 6,50 | FLES € 32,50
Herkomst: Spanje, Catalunya
Smaakomschrijving: Intens, Fruitig, Kruidig
Op het oog ondoorzichtig kersenrood met rijke fruitaroma’s van kers en zwarte  
pruimenjam. Kruidige en rokerige tonen.

Rosé wijn
AIX ROSÉ GLAS € 7,00 | FLES € 37,50 | MAGNUM € 75,00
Herkomst: Frankrijk, Provence
Smaakomschrijving: Fris, Fruitig, Toegankelijk

AIX Rosé biedt stijlvolle tonen van bloemen, watermeloen en aardbeien in een  
heldere, levendige, pure stijl met een medium tot lichte body.



Mousserend

Dessert wijn

SCAVI & RAY - PROSECCO FRIZZANTE PICOLLO € 7,50 | FLES € 26,50
Herkomst: Italiё, Veneto
Smaakomschrijving: Fris, Fruitig, Verfrissend

Licht tintelend door de subtiele bubbel. Zoet met een frisse en fruitige smaak.

MOËT & CHANDON ICE IMPERIAL FLES € 99,00
Herkomst: Frankrijk, Champagne
Smaakomschrijving: Fris, Fruitig, Toegankelijk

De Champagne heeft een dichte kleur van diep goud en hoogtepunten van amber. De 
krachtige aroma van tropisch fruit (mango en guave, de weelde van nectarine en een 
zeer originele toets van framboos. Een zeer royale smaakcombinatie van rondheid en 
frisheid.

MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL FLES € 79,50
Herkomst: Frankrijk, Champagne
Smaakomschrijving: Fris, Rijk, Zacht

Deze brut imperial heeft een mooie goudgele kleur met groene tinten. Met aroma’s 
van groene appel en citrusfruit, frisse nuances van mineralen en witte bloemen.  
Vleugen van blonde elegantie zoals brioche, granen en frisse noten.

De Champagne proeft heerlijk met smaken van wit fruit zoals peer, perzik en appel. 
Een fijne mousse gecombineerd met de levendigheid van citrusfruit en lichte nuances 
van kruisbessen. 

TORRES, FLORALIS - MOSCATEL ORO GLAS € 6,00
Herkomst: Spanje, Catalunya
Smaakomschrijving: Zoet, Complex, Soepel

Deze natuurlijk zoete wijn is verrassend en presenteert de fruitige (oranjebloesem,  
honing, sinaasappel, rozijn), bloemige (roos, geranium, lelie) en kruidige (tabak, 
ceder, kruidnagel) aroma’s van de moscatel in al hun glorie.


