Wijnen

Rode wijnen
Luis Felipe Edwards Reserva Merlot
Onze Chileense rode huiswijn… lekker!
Glas € 4,50

Witte wijnen
Luis Felipe Edwards Reserva Chardonnay
Onze huiswijn is een heerlijke houtgelagerde
Chardonnay uit Chili.
Glas € 4,50 Fles € 23,95
Luis Felipe Edwards Reserva Sauvignon Blanc
Fris en fruitige wijn, lekker pittig en een mooie
balans in zuren en fruitsmaken.
Glas € 4,50 Fles € 23,95
Pinot Grigio Castel Firmian
De typische smaak van deze mooie druiven.
Glas € 5,25 Fles € 25,95
Verdejo Val de Vid
Een heerlijke Verdejo uit de Rueda.
Glas € 4,95

Fles € 24,95

Kendall-Jackson Vintner’s Reserve Chardonnay
Een heerlijk volle en licht romige witte wijn uit
Californië. De Chardonnay is knapperig, fris en
elegant met heerlijke aroma’s van tropisch fruit.
		
Fles € 39,95

Bubbels
Champagne de Castellane Brut
Castellane Brut is een gouden champagne met een
heerlijk boeket van frisse en elegante aroma’s.
		
Fles € 59,95
Veuve Clicquot Ponsardin
Een top champagne met een vol en rijp karakter,
de blend 50% Pinot Noir, 30% Chardonnay en
20% Pinot Meunier maakt het drinken van deze
champagne tot een groot feest!
		
Fles € 89,95
La Gioiosa Prosecco
Heerlijke Italiaanse mousserende wijn.
Klein flesje (2 glazen) € 7,95
Fles € 24,95

Fles € 23,95

Luis Felipe Edwards Reserva Cabernet Sauvignon
Prachtige Chileense wijn met rijke fruitaroma’s van
zwarte kers en vanille.
Glas € 4,50 Fles € 23,95
Eguia Rioja
Deze Rioja is vol van aroma en energie en heeft
mooie ronde smaak. Een perfecte wijn bij vele
soorten vlees en niet te zware kazen. Maar ook
heerlijk als aperitief.
Glas € 4,75 Fles € 25,95
Don Jacobo Rioja Reserva
Een heerlijke Rioja met de smaak van rijpe bessen
en zoet eiken. Heerlijk bij bijvoorbeeld de Dry Aged
specials.		
Fles € 34,95
Montes Limited Selection Pinot Noir
Van tophuis Viña Montes. Een mooie donkerrode
Chileense wijn met intense, elegante aroma’s van
aardbeien, bloemen en bessen. In de smaak heerlijk
zachte tannines, sappige zuren en subtiele vanilles
van rijping op eikenhout. Zijn frisse afdronk is lekker
fruitig.		
Fles € 29,95

Rosé wijnen
Gris Blanc
Zijn heldere kleur, zijn frisse en fruitige smaak maakt
het de ideale partner van vis, schelpdieren en
schaaldieren of gewoon omdat het lekker is!
Eén doel: u 100% plezier te bieden om van te
genieten in alle seizoenen.
Klein flesje (2 glazen)
€ 6,95
Fles (0,75 liter)
€ 23,95
Magnum (1,5 liter)
€ 45,00
Dubbele Magnum (3 liter)
€ 85,00
Whispering Angel
Typische rosé uit de Provence Château d’Esclans.
Deze rosé heeft een herkenbare licht roze kleur.
Je proeft abrikozen, rode bessen en aardbeien.
De naam Whispering Angel is een verwijzing naar de
fluisterende engelen die op de muur van het domein
staan.
		
Fles € 34,95
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