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Champagnes

€ 18,5 € 19,5 € 23

€ 12 (klein)



Witte wijnen

€ 7,25 € 8,75 € 9,55



Rode wijnen

€ 6,25 € 7,45 € 11,95



Wijn n° 1: Fezas Java Gascogne 2019

• Oorsprong:  Frankrijk

• Druivenras: een fraaie
assemblage van sauvignon blanc, 
colombard en ugni blanc. 

• Aroma’s en Smaak: Fris en rond
tegelijk, met een verleidelijke, 
aromatische intensiteit van citrus 
en exotisch fruit. Overtuigt als
aperitief maar smaakt ook heerlijk
bij frisse voorgerechten met vis, 
mosselen en gegrilde asperges.

€ 7,25



• Oorsprong:  Portugal

• Druivenras: Avesso

• Aroma’s en Smaak: een witte 
wijn met aantrekkelijke frisse 
zuren, mineraliteit (vuursteen) 
en droog van smaak. De ideale 
partner van schaal- en 
schelpdieren.

€ 8,75

Wijn n° 2: Cazas Novas ‘Avesso’ Colheita 2019



Wijn n° 3: Monte del Fra Ca del Magro

• Oorsprong:  Noord-Italië

• Druivenras: garganega, cortese
en chardonnay

• Aroma’s en Smaak: Het is een 
krachtige wijn, met toch een 
delicaat aroma van o.a. geel fruit 
en florale tonen. De smaak zet 
vol, romig en aromatisch in en 
eindigt evenwichtig op mooie 
zuren. Wijn met veel mineralen 
en karakter! 

€ 8,75

€ 9,55



Wijn n° 4:   Bayanegra

• Oorsprong: Spanje

• Druivenras: Tempranillo & Bobal

• Aroma’s en Smaak: hints van 
pruim en zwarte bes, sappig en 
mondvullend.

€ 6,25



Wijn n° 5: Vidigal Lisbao Reserva 2017

• Oorsprong:  Portugal 
(Estremadura)

• Druivenras: Aragonez (70%), 
Castelão (20%) en een klein 
beetje Cabernet 

• Aroma’s en Smaak: De houtrijping 
en de moderne manier van 
wijnmaken geven een heerlijke, 
originele rode wijn met een volle 
en ronde smaak.

€ 7,45



• Oorsprong:  Italië

• Druivenras: Susumaniello

• Aroma’s en Smaak:  Dieprood 
van kleur en intens van geur, 
met rijp fruit, pruimen en 
vanilletonen. De ronde 
smaakstructuur blijft lang 
nahangen, met een frisse en 
aromatische afdronk.

€ 11,95

Wijn n° 6:  Cantine Due Palme Serre Susumaniello 2018


