save water

WIT

Drink Wine

glas 50cl.
75cl.
HUISWIJN		
PAPARUDA, SAUVIGNON (ROEMENIË) – DROOG – FRUITIG
Deze heerlijke witte wijn, moet je geproefd hebben… sappig, levendig,
aromatisch, fris, lange afdronk en smaakt naar meer.

4,70

15,00

23,00

WIJN À LA CARTE
FRIS

VOL – ZACHT

POUILLY FUMÉ - JEAN PABIOT, SAUVIGNON (FRANKRIJK)
De klassieker uit de Loire, mineraal en expressief. Het betere werk uit Pouilly fumé!

34,80

ANTON BAUER, GRUNER VERTLINER (OOSTENRIJK)
Aroma’s van kersen met amandelen en kruiden. In de mond dezelfde smaken als de
aroma’s met een fijne tannines en een leuke afdronk die doet denken aan chocolade.

29,50

RAG & BONE, 100% RIESLING (ZUID-AUSTRALIË)
Ontdek het karakter van Eden Valley in deze prachtige, frisse Riesling.
Zeer geschikt bij zeevruchten en pikante gerechten.

32,50

LONGRIDGE, 100% CHENIN BLANC (ZUID-AFRIKA)
Proef het verfrissende Zuid-Afrika in deze typische Chenin Blanc.
Aroma’s van exotisch fruit met een geroosterde toets in de afdronk.

32,20

TINAZZI CUSTOZA, GARGANEGA (ITALIË/VENETO)
Kan perfect als aperitief gedronken worden! Ideaal bij vis- en zomerse gerechten.

28,40

ff
Crazy Stu

ZOET

WENTE - MORNING FOG, CHARDONNAY (USA)
Een schoolboorbeeld van een rijke TOP chardonnay. Vol en zacht met een heel
evenwichtige houttoets die zorgt voor een extra dimensie.

32,60

ZSIRAÏ TOKAJI HÄRSLEVELÜ (HONGARIJE)
Zoete witte wijn geoogst van oude wijnstokken.

28,00

save water

rose

Drink Wine

glas 50cl.
75cl.
HUISWIJN		
ANORANZA, TEMPRANILLA (SPANJE) – DROOG – FRUITIG
Deze heerlijke rosé wijn, moet je geproefd hebben… sappig, levendig,
aromatisch, fris, lange afdronk en smaakt naar meer.

4,70

15,00

23,00

WIJN À LA CARTE
CHATEAU PIGOUDET, CUVEE CLASSIC - AIX EN PROVENCE (FRANKRIJK)
Bleekrosé, bijna oeil de perdrix van kleur. Ze heeft een expressieve geur van
bloemen, perzik, lychee en citrusfruit. In de smaak citrus en perzik,
maar ook een hint van meloen

30,00

SANTA TRESA, NERO D’AVOLA FRAPPATO (SICILIË)
Elegante wijn met frambozen- en bosaardbeifruit en een uitstekende fraicheur.
Aroma’s van bessen met hints van viooltjes en rozen.

28,80

save water

rood

Drink Wine

glas 50cl.
75cl.
HUISWIJN		
RACINE MALBEC (FRANKRIJK) – SOEPEL – ROND
Malbec is een donkere druif die veel kleurstof bevat en voor intense,
tanninerijke wijn zorgt. Ze heeft een vleug van pruimen en bramen.

4,70

15,00

23,00

WIJN À LA CARTE
GEKOELD

RIJK - GUL

LOUIS JADOT BOURGOGNE, PINOT NOIR (FRANKRIJK)
Een topper met heel veel naam en faam. Geniet van de elegantie van deze klassieker!

45,00

CAMPUSTAURU, TEMPRANILLO (SPANJE)
Intense fruitaroma’s met een fijne houttoets. Zeer mooie structuur, intense explosie
in de mond, krachtig en rijpe tanninnes.

29,40

ff
Crazy Stu

STEVIG

BURNIER, MERLOT-CABERNET SAUVIGNON (RUSLAND)
Vol van smaak met aroma van zwart fruit, bessen en theeblaadjes. De smaak is die
van rijpe kersen en pruimen.

34,60

ANTON BAUER, WAGRAM CUVÉE (OOSTENRIJK)
Een aroma van kersen met een ondertoon van amaretto, rode bessen en kruiden.

32,00

SANTA EMA, AMPLUS (CHILI)
Amplus betekent in het Latijns: belangrijk, uitzonderlijk. Perfecte beschrijving van
deze heel gestructureerde wijn met karakter en een lange elagnte afdronk.

35,20

ff
Crazy Stu

REDHEADS, SYRAH-VIOGNIER (AUSTRALIË)
Aroma’s van rijpe frambozen, vanille en abrikoos. De smaak van kersen, donkere
chocolade en likeur van frambozen.

36,20

APATSAGI, PINOT NOIR (HONGARIJE)
Een wijn met een diep rode kleur en aroma’s van rijpe kersen.

35,60

