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BUBBELS
CAVA PUIG SOLIVELLA BRUT  € 6.50 € 37.00

Goudgeel van kleur, met een neus van perzik, brioche, 
witte bloemen en limoen. In de mond vrij droog.
Ideaal als aperitief, bij zeevruchten, vis en lichte maaltijden. 
60% Macabeo en 40% Perellada

CHAMPAGNE € 12.00 € 65.00
ARNAUD DE BEAUROY BRUT

De Champagne Arnaud de Beauroy heeft de reputatie om 
een zeer evenwichtige champagne te zijn doordat zijn 
wijngaarden genieten van een buitengewone zonnige ligging.
Assemblage van 90% Pinot Noir en 10% Chardonnay

WIT
IL PUMO CHARDONNAY PUGLIA IGP  € 5.60 € 28.00

Strogeel , Floraal boeket met hints van Jasmijn en wilde rozen. 
Fruitige toetsen van ananas en banaan. Frisse wijn met 
een elegante smaak en mineralen. 100% Chardonnay 

PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE DOC   € 31.00
Droge witte wijn met toetsen van peer en perzik. 
Ideaal als aperitief, wit vlees en gegrilde vis. 
100% Pinot Grigio

RUEDA MENADE  ORGANIC VERDEJO   € 32.00
Deze wijn heeft aroma’s van verse kruiden, venkel, 
citrus en bloemen. Fris groen-geel van kleur.
Ideaal bij wraps, frisse salades of als aperitief.
100% Verdejo

ODDYSSEE RIVES-BLANQUES   € 37.00

AOP Limoux Blanc. Het is een frisse en elegante wijn 
ingetogen maar toch met een stevige body en 
een overheerlijk aroma. 
100% Chardonnay

LE LAPIN DE BEAU MARAIS (BELGISCH)  € 39.00
De power van de Chardonnay en het smeuïge van 
de pinot Blanc met verfrissing van het geheel door 
de Zweigelt en het opkrikken van het fruit door de Pinot Gris. 
Een complex geheel met een mooie ondersteuning door 
de opvoeding op barrique.

ROSÉ
KEYA BARDOLINO  € 5.60  € 28.00
DOC CLASSICO CHIARETTO

Een verfrissende wijn, rijk aan fruit maar droge rosé.
65% Corvina, 15% Rondinello, 20% Sangiovese & Merlot

ROOD
IL PUMO NEGROAMARO  € 5.60  € 28.00

Aangename wijn met hints van pruimen en Marascakersen. 
Lange afdronk met de juiste hoeveelheid tannines.
Deze wijn past vooral bij voorgerechten, rood vlees, lamsvlees, 
wildgerechten en kazen.

INTRUSO ALMANSA   € 33.00
GARNACHA TINTORERA OAK AGED

Deze stevige, hartige en rijke rode wijn heeft een paar maanden in 
Franse eikenhouten vaten gerijpt. Deze prachtige wijn toont aroma's 
van zwart fruit, zoethout, espresso en peper. Heerlijke in combinatie 
met pasta, stoofpotjes, aubergine en grill gerechten.
Deze wijn is een blend van ongeveer 70% Garnacha Tintorera, 
bekend om zijn diepe kleur, en 30% Monastrell druiven. 

BARBERA D’ASTI DOCG SUPERIORI   € 37.00

De Kleur van deze wijn is diep robijnrood. 
Complexe geuren van rood fruit en zachte kruiden. 
Fluweelzacht en vol in de mond, goede body en gestructureerd.
100% Barbera

NELEMAN JUST FUCKING GOOD RED WINE  € 39.00

Deze wijn is gemaakt van de Marselan druif en opgevoed op 
nieuw Frans eiken. Volle aanzet van rijpe, zwarte bessen, 
pruimen kruiden, drop en een rokerige vanilletoets van 
de houtlagering. Frisse zuren, rijpe tannine.
Ideaal bij grill gerechten.

VRAAG OOK NAAR ONZE OPEN FLESSEN,
DEZE SCHENKEN WE GRAAG PER GLAS!


