
Wijn
wit             glas fles

rood            glas fles

rose            glas fles

caillou, sauvignon 2018 (FR)          4,- 22,-
Een karakteristieke Sauvignon met een opvallend zachte structuur. 
De smaak wordt gedomineerd door exotisch fruit.

kiwi, chardonnay 2017 (FR)          4,- 22,-
Chardonnay met expressieve geur met florale tonen, een klein botertje en toast. 
Heeft een frisse aanzet in de mond, waarna de wijn licht filmend en rond wordt met veel fruit in de smaak. 

basa, verdejo 2018 (ES)          5,- 28,-
Deze groengele wijn zit barstensvol met rijp ananas, passiefruit en peer. 
Het is een levendige wijn met fraaie zuren en vol sap en heeft een lange ietwat tintelende afdronk.

domaine de castelnau, viognier 2017 (FR)          24,-
Sappige, fruitige wijn. Aroma’s van bloesem, abrikoos en perzik met milde zuren. 

terre del noce, pinot grigio dolomiti 2018 (IT)         24,-
Frisse, soepele wijn met tonen van citrus, ananas en bloemen. Ideale borrelwijn en dorstlesser.
 

caillou, gamay 2017 (FR)          4,2 24,-
Een moderne, lichtroze wijn met bessen en frambozen en een levendige zuurgraad. 

`

mousserend           glas fles

xenius brut seleccion , black label cava (ES)        5,8 33,-
Goed gebalanceerde cava die lichtgeel van kleur is, met veel fruit en verfrissend van smaak. 
De verfijnde mousse maakt het geheel tot een schitterend aperitief. 

dosnon & lepage, recolte brut champagne (FR)        55,-
Een elegante champagne met fijne mousse. Strakdroog met tonen van citrus,toast,
brioche en mooie fijne zuren.

`

domaine de castelnau, merlot/cabernet sauvignon 2017 (FR)      4,2 24,-
Lekker sappige volle wijn. Aroma’s van bessen en bramen met milde zuren en rijpe tannines.

prieurs st-julien, cotes du rhone, syrah/grenache/carignan/cinsault 2017 (FR)   4,4 25,-
Soepele fruitige wijn. Licht kruidig met veel rode vruchten. Zachte,milde structuur.

noemus, rioja, tempranillo/garnacha 2017 (ES)         26,-
Rijke Rioja met overheersend bouquet van rood fruit. Pittige ondertoon met vanille en lange afdronk.

miopasso, primitivo 2018 (IT)            28,-
Uit de hak van de laars, Puglia. Tonen van rijpe pruimen en zwarte bessen. 
Mooie robuuste wijn, maar ook fijn en zijdeachtig.  

^ ^



domaine de castelnau, merlot/cabernet sauvignon 2017 (FR)      4,2 24,-
Juicy, full red wine with hints of berries and blackberries, mild acids and ripe tannins.

prieurs st-julien, cotes du rhone, syrah/grenache/carignan/cinsault 2017 (FR)   4,4 25,-
Smooth and subtle with mildly spicy notes and red fruits. Soft on the palate.

noemus, rioja, tempranillo/garnacha 2017 (ES)         26,-
Rich Rioja with a dominant bouquet of red fruits. Spicy undertones with vanilla and a long aftertaste.

miopasso, primitivo 2018 (IT)            28,-
From the heel of the boot of Italy, Puglia. Tones of ripe plums and blackcurrants. 
Beautiful, robust wine, but also delicate and silky.

Wine
white            glass bottle

red             glass bottle

rose            glass bottle

caillou, sauvignon 2018 (FR)          4,- 22,-
Characteristic Sauvignon with a distinct soft texture and plenty of exotic fruits. 

kiwi, chardonnay 2017 (FR)          4,- 22,-
Chardonnay with expressive floral notes and hints of butter and toast. 
Has an oily and round taste, with lots of fruits.

basa, verdejo 2018 (ES)          5,- 28,-
This greenish yellow wine is full of ripe pineapple, pear and passion fruit. 
It’s a lively, juicy wine with a nice accidity and a long, slightly effervescent finish.

domaine de castelnau, viognier 2017 (FR)           24,-
Juicy and fruity Viognier with smooth flavours of blossom, apricot and peach. 

terre del noce, pinot grigio dolomiti 2018 (IT)         24,-
Fresh, smooth wine with notes of citrus, pineapple and flowers. A thirst quencher that works 
very well as an aperitif.

caillou, gamay 2017 (FR)          4,2 24,-
A modern, pale pink rosé wine with the flavour of berries and rasberries and a lively acidity. 

sparkling           glass bottle

xenius brut seleccion , black label cava (ES)        5,8 33,-
Well-balanced, fresh flavoured cava. Light yellow, with lots of fruit. 
The delicate mousse makes it a wonderful aperitif. 

dosnon & lepage, recolte brut champagne (FR)         55,-
Elegant champagne with a fine mousse. Dry with tones of citrus, toast, herbs and roses.

`

`
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