Wijnkaart
Alle wijnen op deze kaart kunt u per glas (of fles) bestellen.
Op zoek naar iets anders? Zoek een fles naar smaak uit van
de digitale wijnkaart of uit de wijnwinkel, met 100 wijnen zal
daar vast iets lekkers tussen zitten! U betaalt dan de
winkelprijs + kurkengeld (restauranttoeslag). Proost!

BUBBELS

Radacini sparkling brut 4.25
Ons huisaperitief; een frisse mousserende wijn uit Moldavië met een rijke
bubbel. Geen cava, champagne of prosecco dus meer ‘wijn’ voor je geld.
Citrus en wit fruit gecombineerd met een lichte toast op de neus en
smaak.
WITTE WIJNEN

Paparuda Pinot Grigio 4
Expressieve frisse, fruitige wijn met peer en citrus in de neus en smaken
van meloen en appel. Uit Roemenië dus ook hier geldt meer wijn voor je
geld. Niet voor niets al twee jaar onze huiswijn!
Le Versant Chardonnay Languedoc 4.5
Echt wat je van een typische chardonnay verwacht. Volle romige smaak
met perzik en ananas onderbouwd door een zachte toets Frans eikenhout.
Montes Sauvignon blanc Reserva 5.5
Deze Chileense Sauvignon is knisperend fris en vol met 'wit en groen
fruit. De frisse smaak en een zacht mondgevoel maken dit tot een heerlijk
doordrinkbare wijn.
ROSÉ ALL DAY

Grape Valley Pinot Grigio rosé 4.25
Een verfrissende rosé van Pinot Grigio met een lichtroze kleur. Met veel
vrolijk zomerfruit zoals frambozen en aardbeien. De afdronk is fris en
heeft een elegant zoetje van al dat rode fruit
Een heerlijke doordrinkbare terraswijn.
RODE WIJN

Grape Valley Merlot 4
Soepele Moldavisch Merlot. Robijnrood gekleurd. In de geur en smaak
rijpe pruimen en kersen, aangevuld met een beetje pure chocolade en
mokka. Lekker zwoel, fruitig en rond. Ongecompliceerd drinken en dus
perfect voor op het terras.
La Croix d'Argent 4.5
Pittige rode wijn uit de Gascogne boordevol bramen in het aroma. De
smaak is krachtig en tegelijk fruitig met fijne tannines in de afdronk.

