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Le Rive, Spumante. Friuli, Italië. 
Prosecco en manzoni bianco 
Lekker sappig, veel fruit en fijne, rijke mousse.  

 
 
 
 
Le Montalus Blanc, Languedoc, Frankrijk. Terret gris, colombard 
Naast subtiel bloemige aroma’s vooral citrus goed te herkennen. 
Een lichte en verfrissende wijn met een droge afdronk.  
 
Picpoul de Pinet, Languedoc, Frankrijk. Picpoul 
Heldere bleke wijn. Scherpe geur van groene appel, de smaak is 
verfrissend zurig. Perfecte begeleider voor zeevruchten.  
 
Saint Peyre Viognier, Languedoc, Frankrijk. Viognier 
Intens bloemig bouquet met tonen van perzikbloesem, mango, 
ananas en citrusfruit. Fluwelen, lange afdronk met frisse tonen. 
 
Le Rive, Friuli, Italië. Manzoni bianco 
Een kruising van pinot blanc en riesling. Aromatisch met 
bloemige geur. Honing, tropisch fruit maar toch redelijk strak. 
Mooie balans. 
 
Coste Méliac, Languedoc, Frankrijk. Chardonnay 
Fruitige en aromatische wijn met een vleugje anijs. In de mond 
een mooie toon van steenfruit en een hint van meloen. Zacht met 
een verfrissend zuurtje. Biologisch. 
 
La Fleur des Pins, Pays d’Oc, Frankrijk. Sauvignon  
Heldere witte wijn met aroma’s van citrus en appel. In de mond 
milde zuren, een tikje kruidigheid en met een frisse afdronk. 
 
Nidia, Rueda, Spanje. Verdejo 
Zeer frisse wijn met een rond en wulps gehemelte, subtiele 
elegante frisheid. Intense afdronk. 
 
Weinviertel Setzer, Hohenwarth, Oostenrijk. Grüner veltliner 
Mooie groengele grüner veltliner. Een frisse textuur, romig en 
heel licht ananas. 
 
La Prendina, Vineto, Italië. Pinot grigio 
Wit en gedroogd fruit met noties van bloemen met een kruidig 
toetsje. Gebalanceerd en elegant. 
 
Domaine Pastou Sancerre Blanc, Loire, Frankrijk, 2018.  
Sauvignon blanc 
Klassiek voorbeeld van deze regio: superhelder, fris en 
mineraalgedreven met frisse citrusaroma's. Duurzaam geteeld, 
veganistisch.  
  

MOUSSERENDE WIJNEN 

WITTE WIJNEN 

€ 6,00 per glas 
€ 33,00 per fles 

€ 4,25 per glas 
€ 23,25 per fles 

€ 5,25 per glas 
€ 28,75 per fles 

€ 5,25 per glas 
€ 28,75 per fles 

€ 5,25 per glas 
€ 28,75 per fles 

€ 31,75 per fles 

€ 6,00 per glas 
€ 33,00 per fles 

€ 40,00 per fles 

€ 27,50 per fles 

€ 26,00 per fles 

€ 26,00 per fles 



 
 
 
 
Coquille de Mer, Languedoc, Frankrijk. Grenache  
Fruitige smaak van frambozen, bosaardbeien en lichte citrus. 
Drinkt soepel en is een zacht droge rosé.  
 
 
 
 
Antonini Ceresa, Puglia, Italië. Primitivo  
Aroma’s van witte peper en confiture. Smaak van framboos en 
aardbei, met zachte bitters en rijpe tannines. 
 
Palacio de Morante, Albacete, Spanje. Garnacha tintorera 
Vol en krachtig, met het vleugje vanille. Gaat goed bij wild en 
lamsvlees. 
 
La Fleur des Pins, Pays d’oC, Frankrijk. Cabernet sauvignon 
Donker fruit en kruidig. Sappige, droge wijn met subtiele 
tannines. Mooi gebalanceerd, goede begeleider van geroosterd en 
gegrild vlees en groentegerechten met kaas. 
 
Coste Méliac, Pays d’Oc, Frankrijk. Merlot 
Volle, zachte rode wijn. Fruitige smaak van kersen en pruimen. 
Biologisch. 
 
Beaujolais Rouge Grand Cru, Régnié, Frankrijk. Gamay 
Uitgebalanceerde soepele wijn. Kersenrood van kleur met een 
paarse gloed en een aroma van aalbessen, bramen en frambozen. 
 
Les Halos de Jupiter ‘Côtes du Rhône’, Rhône, Frankrijk. 
Grenache, syrah, mourvèdre 
Geur van zwarte kersen, bosvruchten en rode bessen. In de smaak 
krijgen we daar ook nog noties van kruiden, violet, pruim en 
zwarte peper bij. Smaakvol. 
 
Spätburgunder Rotwein, Baden, Duitsland. Pinot noir 
Karaktervol en elegant. Uitstekend van smaak, verfijnd en 
loepzuiver, met fijn expressief kersenfruit.  
 
Attila Gere, Villany, Hongarije, 2017. Cabernet sauvignon 
Zeer volle wijn met jeugdige tannines mooi in evenwicht door 
mooie zuren. Lange afdronk gekenmerkt door zwarte vruchten en 
chocolade. 
 
Vlassides Shiraz, Lemesos, Cyprus, 2017. Shiraz 
Diep rood, met een dicht aroma. Kruidig en een vleugje 
eikenhout.  
 
La Tota Barbera D'Asti, Piëmonte, Italië, 2019. Barbera 
Aromatische wijn met veel rijp fruit en een goede structuur. 
Prachtige balans tussen fruit, concentraat en frisheid. 
 
 
 
 

RODE WIJNEN 

ROSÉ WIJN 

€ 4,50 per glas 
€ 24,75 per fles 

€ 4,25 per glas 
€ 23,25 per fles 

€ 4,50 per glas 
€ 24,75 per fles 

€ 5,25 per glas 
€ 28,75 per fles 

€ 4,75 per glas 
€ 26,00 per fles 

€ 6,50 per glas 
€ 35,50 per fles 

€ 30,00 per fles 

€ 45,00 per fles 

€ 45,00 per fles 

€ 42,50 per fles 

€ 35,50 per fles 


