


Champagnes van  Guyot-Poutrieux

€ 18,5

€ 19,5

€ 23

€ 12 
(klein)



Witte wijnen

€ 7,95 € 8,95 € 11,45



Rode wijnen

€ 8,45 € 9,95 € 11,45



Wijn n° 1: Terra Noble

• Oorsprong:  Chili – Maule VAlley

• Druivenras: Chardonnay

• Aroma’s en Smaak: Elegante 
chardonnay met krokant fruit 
(citrus, peer, ananas) en klein vetje 
en een heel lichte eiktoets. Een 
allrounder om altijd in huis te 
hebben!.

€ 7,95



• Oorsprong:  Italië
• Druivenras: Verdicchio
• Appellatie: Marken
• Aroma’s en Smaak: Heerlijk wit 

fruit, peer en appel, met een hint 

van zomerbloemen op de 

achtergrond. Smakelijke witte wijn, 

met een aangenaam prikkeltje, 

superfris en lichtvoetig, wat venkel 

en mooie zuren. Uitstekende 

aperitiefwijn, prima bij mosselen, 

garnalen of krab.

€ 8,95

Wijn n° 2: Moncaro 'Le Vele" Dei Castelli di Jesi



Wijn n° 3: Henri Bourgeois / Sauvignon Blanc

• Oorsprong:  Frankrijk - Loire
• Druivenras: Sauvignon Blanc
• Aroma’s en Smaak: Aromatische 

witte wijn, met veel bloemige en 
fruitige toetsen in neus en mond.   
Typisch sauvignon blanc met 
kruisbes, maar ook perzik zodat 
hij mooi zacht is. Lekker fris en 
droog. Mooie aperitief, bij 
lichtere aspergebereidingen, 
salades en witte visbereidingen.

€ 8,75

€ 11,45



Wijn n° 4: 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.

€ 8,45



Wijn n° 5:   Tapiz

• Oorsprong: Argentinië
• Druivenras: 100% Malbec
• Appellatie: Mendoza
• Aroma’s en Smaak: Aroma's van 

rood en zwart fruit, pruimen en 
kersen.  Tien maanden eiklagering
zorgt voor een impressie van 
vanille en chocolade. Intens 
fruitige wijn met veel karakter. 
Partner van stevige gerechten, 
zoals steak en wild.

€ 9,95



• Oorsprong: Frankrijk
• Druivenras: Cabernet Franc
• Appellatie: Loire
• Aroma’s en Smaak: Een Cabernet 

Franc die nu reeds op dronk is. 
De stijl is fruitig en de tannines
zijn soepel. In de smaak vinden 
we fijn, sappig fruit en wat 
specerijen terug. De juiste keuze 
bij de lichtere (voor)gerechten, 
wanneer u voor deze gang rood 
boven wit verkiest.

€ 11,45

Wijn n° 6:  Henri Bourgeois / Cabernet Franc 


