White Wine

Red Wine

Chardonnay - Italië
Le Collezioni - Pasqua - Puglia
Fris, fruitig, mild en makkelijk, Een
chardonnay zonder houtlagering.
glas 4,00 - fles 17,50

Sangiovese - Italië
Le Collezioni - Pasqua - Puglia
Een toegankelijke, vriendelijke rode wijn met een
volfruitige, soepele smaak uit het warme Puglia.
glas 4,00 - fles 17,50

Verdejo - Spanje
Nebla - Vicente Gandia - Rueda
Nebla refereert aan de vroege ochtendnevel in de
wijngaarden, wanneer de druiven worden geplukt.
Een volronde en fruitige wijn met kenmerkende
frisse zuren.
glas 4,25 - fles 18,75

Tempranillo - Spanje
Hoya de Cadenas - Vicente Gandia - Requena
Een uitgebalanceerde, zeer geconcentreerde wijn met
complexe aroma’s van rijp fruit en vanille.
glas 4,25 - fles 18,75

Chardonnay - USA
Classic - Beringer - Californië
Een echte Californische chardonnay met rijpe geuren
van appel en vanille. Beringer is één van de oudste en
meest gewaardeerde wijnhuizen van Amerika.
glas 4,50 - fles 22,50
Chenin Blanc - Zuid Afrika
Fleur du Cap - Bergkelder - Stellenbosch
Geurige, volle en elegante, 100 % chenin blanc wijn,
houtgelagerd.
fles 20,00
Sauvignon Blanc Reserva - Chili
Castillo de Molina - Elqui Vally
“Castillo de Molina, one of the most award winning
wines in Chile and abroad…”
Mooie, strakke en lichtgele sauvignon blanc.
fles 21,00
Garganega - Italië
Passimento - Pasqua - Verona
Deze wijn is een ode aan Verona en wordt ook wel
“Romeo & Juliet” genoemd. Gemaakt van licht
ingedroogde druiven is dit een intense, zachte
wijn met perzik en amandel.
fles 22,50

Cava
Mousserend - Spanje
MVSA Cava Brut - Penedes
Levendige, bleekgele mousserende wijn.
Een feestelijke bubbel in een kleine fles, heerlijk om
samen van te genieten (0,375 l)
fles 13,50

Cabernet Sauvignon - USA
Classic - Beringer - Californië
Een rijke, volle, zachte wijn met aroma’s van cacao en
vanille, geuren van donker gerijpt fruit en kaneel. Een
grote begeleider voor vele gerechten.
glas 4,50 - fles 22,50
Syrah Reserva - Chili
Castillo de Molina - Maule Valley
Onder de toppen van de Andes is deze syrah druif in zijn
element. Door 10 maanden rijping op Frans eiken is het
een aantrekkelijke en volle wijn met zachte tannines.
fles 21,00
Carmenère Reserva - Chili
Castillo de Molina - Maule Valley
Carmenère wordt gezien als de Chileense specialiteit
met een diepe paarse kleur en aroma’s van pruimen en
kruiden. De smaak is rond en vol met een goed
evenwicht en mooie afdronk.
fles 21,00
Merlot, Corvina, Croatina - Italië
Passimento - Pasqua - Verona
Deze wijn is een ode aan Verona en wordt ook wel
“Romeo & Juliet” genoemd. Het is gemaakt van licht
ingedroogde druiven en heeft een geur van intens rood
fruit, met in de smaak zachte tannines en een soepele
afdronk.
fles 22,50

Rosé
Bardolino - Italië
Chiaretto Classico - Pasqua - Veneto
Een fascinerende frisse, droge rosé met zacht rood fruit.
De wijngaarden liggen goed gesitueerd aan de
Zuid-Oost kant van het Gardameer.
glas 4,25 - fles 18,75

