
Wijnkaart

HUISWIJN
WIT (droog): Mansay, Vin de Pays d’Oc, Frankrijk | per fles 19,40 | per glas 4,10
Mild, fris en zacht. Vriendelijke smaak.

WIT (zoet): Emmahof, Mainzer Domherr Kabinett, Duitsland | per fles 19,40 | per glas 4,10 
Licht zoete wijn met een elegante smaak.

ROSÉ: Mansay, Vin de Pays d’Oc, Frankrijk | per fles 19,40 | per glas 4,10
Licht kruidig met een sappige structuur.

ROOD: Negroamoro, Terre Al Sole, Italië | per fles 19,40 | per glas 4,10
Vol, zwoel, soepel met een zachte afdronk.

KAARTWIJNEN WIT
Sauvignon Blanc, Los Rocas, Central Valley, Chili | per fles 19,90
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 23,10
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 21,50
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 24,70 
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
Pinot Noir, Révélation, Languedoc Frankrijk | per fles 25,50
Helderrode wijn met een pittig aroma van vers rood fruit, zoals kersen en rode bessen. 
In de afdronk een lichte eikentoets. Heerlijk bij koude en warme vleesschotels.

Cabernet Sauvignon, Selnia, Central Valley, Chili | per fles 22,60
Diep robijnrode wijn met een verfijnde geur van rijpe bosbes, braam, laurier, karamel 
en munt. Vol van smaak. Ideale begeleider van bijna alles van de grill, zoals entrecote 
of biefstuk.

Vivanco Crianza Rioja, Spanje | per fles 25,50
Fraaie complexe wijn met een verfijnde geur van rijp fruit, eikenhout en lichte kruiden. 
De smaak is vol, rond en zacht. Heerlijk bij wildgerechten.

ONZE HUISREGELS VOOR ALCOHOL
<25 JAAR? Laat je legitimatie zien
<18 jaar verkopen we geen alcohol

WIFI WACHTWOORD IS: storm123  


