
Wijnkaart

HUISWIJN
WIT (droog): Mansay, Vin de Pays d’Oc, Frankrijk | per fles 18,50 | per glas 3,90
Mild, fris en zacht. Vriendelijke smaak.

WIT (zoet): Emmahof, Mainzer Domherr Kabinett, Duitsland | per fles 18,50 | per glas 3,90 
Licht zoete wijn met een elegante smaak.

ROSÉ: Mansay, Vin de Pays d’Oc, Frankrijk | per fles 18,50| per glas 3,90
Licht kruidig met een sappige structuur.

ROOD: Negroamoro, Terre Al Sole, Italië | per fles 18,50| per glas 3,90
Vol, zwoel, soepel met een zachte afdronk.

KAARTWIJNEN WIT
Sauvignon Blanc, Los Rocas, Central Valley, Chili | per fles 18,90
Krachtig en zeer zuiver aroma met een strakke smaak met veel lengte.
Zeer geschikt bij frisse salades, geitenkaas en visgerechten.

Pinot Grigio, Cavazza, Veneto, Italië | per fles 22,00
Lichte droge wijn met een tinteling van jongheid, aromatische afdronk.
Goed in combinatie met garnalen, vegetarische gerechten en varkenshaas.

Chardonnay, River Retreat, Zuid-Australië | per fles 20,50
Geurige droge witte wijn met frisse citrustonen, rijp fruit en houtnuances in de geur.
Uitstekend om zo te drinken, maar ook geschikt bij de vele vis- en voorgerechten.

Loredan Gasparini Asolo prosecco superiore spumante, Veneto, Italië | per fles 23,50 
Droge, mousserende witte wijn, met de geur van bloemen en fruit en een frisse volle 
smaak. Uitstekend als aperitief, maar ook erg lekker bij vis.

KAARTWIJNEN ROOD
Merlot, La Cour des Dames, Pays d’Oc Frankrijk | per fles 18,90
Rijp en rond aroma. Soepele smaak en fijne structuur met zacht fruit.
Bij gerookte vis, vegetarische gerechten en gevogelte.

Cabernet Sauvignon Reserve, Panul, Colchague Valley, Chilli | per fles 21,50
Pittige, krachtige wijn met een mooie balans tussen hout en fruit. Volle wijn.
Goed in combinatie met onze stevige vleesgerechten.

Castroviejo Rioja Crianza, Spanje | per fles 22,50
Zuivere, licht kruidige Rioja met geconfijt rijp rood fruit en discreet eikenhout
in het aroma. Heerlijk bij diverse vleesgerechten.
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ONZE HUISREGELS VOOR ALCOHOL
<25 JAAR? Laat je legitimatie zien
<18 jaar verkopen we geen alcohol


