
Frankrijk Maison Virginie Ma CuVee

glas € 4,25 / fles € 21,00

Wit 
sauvignon Blanc & Chardonnay
Te serveren als aperitief of begeleider van borrel
hapjes, salades, wit vlees en zeevruchten.

Rosé 
syrah, Merlot en Cinsault
Een fruitige wijn met aroma’s van roodfruit zoals  
frambozen en aardbeien.

Rood 
grenache, Merlot en syrah
Een sappige wijn, vol met veel fruit zoals aardbeien  
en bosbessen en een genuanceerde kruidigheid.

spanje Bodegas raMon roqueta

glas € 4,40 / fles € 22,00

Wit 
Chardonnay & Macabeo
Te serveren als aperitief of begeleider van lichte  
hapjes, zeevruchten en salades.

Rosé 
Cabernet sauvignon & garnacha
Te serveren als aperitief of begeleider van lichte  
hapjes, pasta’s, rijstgerechten en salades.

Rood 
tempranillo & Cabernet sauvignon oaked
Te serveren als begeleider van pasta’s, rijstgerechten 
en vleesgerechten.
Een rijpe Spanjaard met mooi rood fruit en lichte 
toastaroma’s van het eikenhout.

Mip DoMaine sainte Lucie

Frankrijk 
grenache, Cinsault, sainte Lucie
De meest gewilde Rosé van dit moment. En niet 
zonder reden. Subliem, zacht, tongstrelend, kortom 
verrukkelijk. fles € 27,70

ItalIa IBIS FRIzzante wit en rosato

glas € 5,00 / fles € 24,50

Een feestelijk aperitief, een heerlijke doordrinker of 
begeleider van een lekkere frisse zomerse salade, een 
licht voorgerecht van kip of kalfsvlees.

: open wijnen: kaartwijnen rosé

: bubbeLs

Lastig kiezen? 

Welke wijn bij welk gerecht?  
Vraag het ons, wij helpen u graag,  

met het maken van een keuze.

: wijn :



charDonnay reserva viu Manent 

Chili 
Zuiver, sappig, en fruitig met heerlijke aroma’s van 
meloen, citroen, vijg en ananas. Miniem getoast en 
een beetje romig. fles € 29,50

rioja viura baron De Ley

Spanje 
Stuivend fris met een exotische neus en heerlijke 
sappige vruchtenaroma’s, mooie balans en strakke 
afdronk. fles € 26,00

chenin bLanc siMonsig 

zuid-afrika
Deze uiterst fruitige wijn wordt gekenmerkt door 
een zongerijpte stijl waarin aroma’s van peer en 
abrikozen domineren. fles € 22,50

Quinta Da espiga

estremadura, Portugal
Lichte exotische fruit geur. Van smaak is hij verruk
kelijk sappig, met rijp fruit. Een geweldige aperitief of 
begeleider van vis of lichte witvleesgerechten.  
fles € 23,50

MarQuis De berticot cuvée preMière

Frankrijk
100% sauvignon Blanc
Strakdroog. Heerlijk fris met veel smaak en geur.
fles € 27,00

: kaartwijnen rooD: kaartwijnen wit

syrah&cabernet sauvignon beauté Du suD

languedoc, Frankrijk  
Te serveren bij vleesgerechten, kazen en charcuterie. 
Door zijn ronde, zachte tannines en rijpe stijl ook 
heerlijk als ‘avondwijn’. fles € 23,50

MaLbec viu Manent 

Chili
De wijn combineert een intens fruitige bessengeur 
met een gespierde smaakstructuur. Perfect bij goed 
gekruide en pikante vleesgerechten en harde kazen. 
fles € 25,00

rioja cLub privaDo baron De Ley 

Spanje
Speelse, sappige smaak met jeugdig rood fruit als dat 
van aardbei en kers. Subtiele vanilletonen door een 
korte houtrijping van slechts enkele maanden.  
fles € 29,50

Quinta De cabriz

Dao, Portugal
Levendige en elegante bessentonen en een verrassend 
aangename frisheid. Daarnaast een mooie kruidig
heid en lekkere houttoets. fles € 24,00

suri rosso 

Barbera D’asti, Italië
Mooi aromatisch met rijpe kersen, andere rode 
vruchten en kruiderijen. Van structuur is hij precies 
zoals bedoeld: gul, fluweelzacht, sappig, vlezig, rond 
en lekker mondvullend van afdronk. fles € 28,50


