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Panul 
– Chardonnay 

CENTRAL VALLEY – CHILI 

€ 4,15 € 19,95 

Volle, fris fruitige chardonnay met lichte 

toastnuances in de geur en een ronde, friszure 

smaakstructuur. De afdronk in sappig en aromatisch. 

 

Terre del Noce – Pinot Grigio 

TRENTINO –ITALIË 

€ 4,15 € 19,95 

Volle, fris fruitige chardonnay met lichte toastnuances 

in de geur en een ronde, friszure smaakstructuur. 

De afdronk in sappig en aromatisch. 

 

La Cour des Dames – Sauvignon blanc 

PAYS D'OC – FRANKRIJK 

€ 4,25 € 20,50 

Vriendelijke Pinot Grigio, zacht fruitig, perzik, peer  

en wat frisse citrus, rond mondgevoel en licht 

amandelbittertje. 

 

Nius – Sauvignon blanc 

SANT ANTONIO VALLEY – CHILI 
 

€ 24,50 

frisse Sauvigon met een aromatische neus van limoen en 

kiwi. In de afdronk erg aangename crispy zuren. 

 

Révélation – Chardonnay 

PAYS D'OC – FRANKRIJK 

€ 24,50 

Volle aromatische chardonnay met pittige toast geuren, 

eikenhoutaroma en rijp geel fruit in de geur. volle 

smaak die eindigt in een ronde, sappige finale. 

 

Veiga da Princesa - Albarino 

RIAS BAIXAS - SPANJE 

€ 28,50 

Heerlijke jeugdige, droge witte wijn met een stuivend 

aroma van groene appel en limoen. De smaak zet sappig 

en fris in en eindigt aromatisch, rond en evenwichtig. 

Sepp Moser Kremstal 
–  Gruner Veltliner 

NIEDERÖSTERREICH – OOSTENRIJK 

€ 29,75 

Volle, frisdroge witte wijn met een fraai aroma van 

rijp geel fruit. De smaak zet rond en vol in. 

De afdronk is sappig, kruidig en licht aromatisch. 

 

Weingüt Thörle – Weissburgunder 

RHEINHESSEN – DUITSLAND 

€ 29,75 

Geurige droge witte wijn met de geur van fris geel 

fruit – zoals rijpe appels – en een zachte, sappige 

smaak-structuur. De afdronk is fris en geurig. 

 

Pierre Clément Menetou Salon 
– Sauvignon blanc 

LOIRE, FRANKRIJK 

€ 34,50 

Typisch stuivend aroma van de sauvignondruif zoals 

buxus en wit fruit. De smaak is vol en fris droog, met 

een plezierige, aanhoudende afdronk. 

 

Aaldering – Pinotage Blanc 

STELLENBOSCH – ZUID - AFRIKA 

€ 39,95 

Fris, lichtvoetige wijn met subtiele kruiden, groene 

appel, beetje bloesem en lekker pittige afdronk. 

 

Château Pueh Haut Prestige 
– Roussanne - Marsanne 

LANGUEDOC – FRANKRIJK 

€ 39,95 
 

Fraaie droge witte wijn met nuances van rijp geel 

fruit, ananas en eikenhout. De milde, ronde inzet 

ontwikkelt zicht aromatisch en krachten met een 

aanhoudende afdronk. 
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Madregale – Sangiovese 

TERRE DI CHIETI - ITALIË 

€ 4,15 € 19,95 

Fris, kruidig en fruitig in de neus. vol en sappig 

van smaak met een pittige afdronk. Heerlijk rode 

wijn met een fijne doordrinkbaarheid. 

 

Carmelle – Malbec 
PAYS D’OC – FRANKRIJK 

€ 4,15 € 19,95 

Zacht rood fruit, wat kers, bijzonder soepel mond- 

gevoel en zachte zoete kruidigheid maken dit tot een 

plezierig glas wijn! 

 

Terra Grande – Syrah 

ALMANSA – SPANJE 

€ 4,25 € 20,50 

Helderrode, volle, geurige wijn met vers gekonfijt rood 

fruit met een kruidig aroma. De volle smaak is soepel, 

rond en heerlijk aromatisch in de afdronk. 

 

Tierras de Murillo – Tempranillo 

RIOJA- SPANJE 

€ 24,50 

Volrode wijn met een rijp, fruitig aroma van bessen, 

kruiden en een fijne eikenhoutnuance. Vol en rond van 

smaak, met zachte tannine en een geurige afdronk. 

 

Chakana Nuna Estate – Malbec 

MENDOZA - ARGENTINIË 

 

€ 28,50 

Volle rode wijn, dieprood van kleur en met een fraai 

aroma van rijp rood fruit, eikenhout, koffie en wat mint. 

De smaak zet krachtig en evenwichtig in en eindigt met 

volle en zachte tannine. 

 

Weingut Thörle – Spätburgunder 

RHEINHESSEN – DUITSLAND 

€ 29,75 

Helder rode wijn met frisse fruittonen van kers en rode 

bessen. De smaak is rond, rijp en zacht met een sappig 

geurende afdronk. 

Kolkman - Spätburgunder 

WAGRAM - OOSTENRJK 

€ 28,50 

Super elegante Spätburgunder met rokerige tonen 

in de neus. De smaak is erg sappig met hints van 

framboos en rood fruit. 

 

Monte del Fra Ripasso 
– Corvina – Rondinella 

VENETO – ITALIË 
 

€ 32,50 

Dieprode wijn met een kruidig, cederachtig aroma 

met veel rood fruit. De smaak zet krachtig en  pittig 

in met ronde tannine. Een ronde, zeer aromatische 

afdronk. 

 

Le Champ des Murailles 
– Syrah - Grenache -  Mourvèdre 

CORBIERES-BOUTENAC – FRANKRIJK 

€ 34,50 

Donkere rode wijn met veel kracht en verfijning in de 

geur. Rijpe bessen, gekonfijte aroma's en nuances van 

eikenhout. De smaak is vol, zacht, geconcentreerd en 

rijpe tannines. 

 

Cederberg – Shiraz 

CEDERBERG – ZUID AFRIKA 

€ 42,50 

Fraaie en complexe rode wijn met intens rijp fruit in 

de geur en nuances van gebrande koffie en kruiden. De 

volle, zachte smaak blijft lang nahangen en bezit rijpe 

tannine. De afdronk is sappig en fris. 
 

Monte del Fra Amarone – 
Corvina – Rondinella 

VENETO – ITALIË 
 

€ 62,50 
 

Volrood van kleur met enige evolutie. Fraai geurend, met 

nuances van eikenhout, gekonfijt en gedroogd fruit. De 

smaak zet zacht, rond en aromatisch in en ontwikkelt een 

lang afdronk. 
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De Pro Cava 
– Xarel.lo – Macabeo – Parellada 

PENEDÈS – SPANJE 

€ 24,50 

Heerlijk frisse mousserende wijn met vers, sappig 

fruit in de neus en een evenwichtige, zachte smaak 

met milde mousse. 

 

Vitteaut-Alberti 
– Chardonnay 

CRÉMANT DE BOURGONGNE – FRANKRIJK 

€ 32,50 

Zeer fijne en zachte mousserende wijn met een verfijnd 

en fruitig aroma. De smaak is door de rijping van 

3 jaar erg elegant en zacht droog. 

 

De Sousa Tradition – Chardonnay 

– Pinot Noir – Pinot Meunier 

CHAMPAGNE – FRANKRIJK 

€ 59,75 

Heldere kleur met lichtgroene nuances. Fijne mousse 

met geuren van rijpe vruchten en nuances van bloemen. 

De ronde, zachte afdronk houdt lang en zuiver aan. 

Les Cour des Dames 
– Grenache 

PAYS D’OC – FRANKRIJK 

€ 4,25 € 20,50 

Geurige droge witte wijn met een kruidig, pittig en 

fruitig aroma. De smaak is fris, sappig en aromatisch 

met een soepele en evenwichtige afdronk. 

 

Domaine Saint Ferréol 

–  Cinsault – Grenache - Syrah 

PROVENCE – FRANKRIJK 

€ 4,75 € 23,50 

Kenmerkende Provençaalse rosé met een zalmroze 

tint en een fijn aroma van klein rood fruit en kruiden. 

De volle, fris droge smaak blijft lang en evenwichtig 

na hangen. 

 

Puech – Haut Prestige 
– Cinsault – Grenache 

LANGUEDOC – FRANKRIJK 
 

€ 34,95 

Frisser en fruitiger kan bijna niet. Sappige, rode 

bessen en kruidigheid in de smaak. De wijn is droog 

en heeft tegelijkertijd ook tonen van uitbundig fruit
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