
WIJN



Huiswijn
Val C-Colombard-Sauvignon Blanc- Côtes de Gascogne- Frankrijk

Helder geel van kleur met een groene hint. Verfrissende geur van limoen, groene appel 
en een subtiele hint van vuursteen. 'Crispy' in de smaak met een mooie mineraliteit 

en een levendige afdronk.

Codex-Chardonnay- Pays d'Oc-Frankrijk
De druiven voor deze wijn worden geplukt wanneer ze perfect rijp zijn, zodat een rijke 

stijl wijn ontstaat. Sappig, rijp en evenwichtig van karakter, met een vleugje hout en 
een klein bittertje in de afdronk.

Castellani Duca Sargento-Primitivo-Puglia-Italië
Een rijpe en fluweelzachte wijn uit de hak van Italië. Warm en krachtig in de geur, 

met aroma's van zongerijpt fruit,leer en kruiden. Intensief van smaak met veel 
donker fruit en een kruidige aardse toets.

Gérard Bertrand Bocada-Grenache-Rose-Côtes Catalanes-Frankrijk
De neus onthult mooie aroma's van rood fruit. Qua smaak een bijna krokant 

mondgevoel, rood fruit en bloemige noten, voor een mooi gebalanceerde zomerse 
combinatie. Een mooie volle wijn met een grote frisheid.



Witte wijn
Ravasqueira-Encantado White-Alentejo-Portuga  

Deze frisse wijn is helder geel van kleur. De geur is mineraal en complex met een kruidige kant 
aangevuld met geel en tropisch fruit, zoals citroen, abrikoos en perzik. In de smaak veel structuur 

met een sappige en jeugdige frisheid.

Cuatro Rayas-Verdejo Fermentado en Barrica-Rueda-Spanje  
Goudgeel van kleur met een hint van groen. De geur is fris, gevolgd door getoaste aroma’s en rijp 
tropisch fruit. In de mond onthuld zicht een prachtig samenspel van fris fruit in combinatie met 

vanille tonen en een volle rijke structuur.

Ken Forrester Reserve-Chenin Blanc-Stellenbosch-Zuid-Afrika  
Harmonieuze goud gele wijn met aroma's van gebakken appel, honing en een verfrissende minerale 
ondertoon. Mondvullende combinatie van rijp fruit en elegante houtrijping in harmonie met frisse 

zuren en een minerale afdronk.

Shadow Point-Chardonnay-Central Coast San Bernabe-Verenigde Staten  
Prachtig goudgeel van kleur. De geur is aantrekkelijk met fruit van rijpe citrus, een mooie ziltigheid 

en aroma’s van geroosterde hazelnoot. De smaak is vol, met tonen van appel, een zachte 
mineraliteit en een vol en sappige afdronk.

Rode wijn
No Pig Deal-Grande Réserve-Pay d'Oc-Frankrijk  

Prachtige diep paars van kleur. In de geur rood en zwart bosfruit, aangevuld met aroma's van vanille en 
cacao. Het smaakpalet is complex, intens en zijdezacht, gevolgd door de afdronk met veel 

structuur van zachte tannines.

Heredad de Baroja-Rioja Crianza-Rioja-Spanje  
Intens diep paarsrood van kleur. In de geur zwart fruit en tonen van nieuw hout in perfecte harmonie. 

De smaak is complex met veel zwart fruit en de rijke afdronk is intens, zacht en met een 
elegante frisheid.

José Maria da Fonseca-Periquita Reserva-Península de Setúbal-Portugal  
Een krachtige rode wijn van Portugese druivenrassen. De wijn rijpt 8 maanden op eikenhout. 

Je proeft zwarte bessen, aardbeien, pruimen, vanille en een fijne kruidigheid. Lange, 
fluweelzachte afdronk.

Rose en Mousserende wijn 
Château Roquefeuille-Côtes de Provence-Frankrijk  

Lichtroze biologische rosé in een prachtige opvallende fles. Door de druiven net na de oogst te 
persen blijft de wijn zacht en fruitig van karakter. In de neus peer en amandel, in de mond prachtig 

rond en fris.

Coupage Blue Fin-Cava Brut Reserva-Penedès-Spanje  
Licht strogeel van kleur. Zuivere en fruitige geur met wit fruit, zoals appel, aangevuld met mooie 

subtiele rijpingstonen. De smaak is zacht en romig, met een delicate bubbel, veel frisheid en 
een goede mondvulling.




