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BUBBELS

FIZZ FIZZ FIZZ CAVA
In de Spaanse Penedès rijpt deze Cava maandenlang in de kelder en geeft een zachte, rijke en fruitige
smaak. Per glas 4,75 – per fles 29,50

WIT

FLORES DE CATALINA VERDEJO
Niet alleen in de Rueda kunnen ze goed overweg met Verdejo. Steeds meer producenten verbouwen, met
succes, deze populaire druif. Een frisse wijn met een zachte fruitsmaak. Per glas 3,50 – per fles 19,50
Forte Alto Pinot Grigio
De Noordelijke Dolomieten zijn het “coolste” wijngebied van Italië. Het resultaat is een zachte en kruidige
wijn waar iedereen warm voor draait. Per glas 4,20 – per fles 24,00
Lista Negra Reserva Chardonnay-Arinto
Een klassieke gehouten Chardonnay met een Portugese twist. De inheemse druif Arinto zorgt voor
speelse frisheid in deze rijke, volle wijn. Per glas 4,60 – per fles 27,00
La Val Albarino
De Albarino druif, uit het ruige Noordwesten van Spanje, werkt samen met de elementen om de perfecte
wijn te creëren voor alles wat zwemt. Proef ziltig, witte perzik en citrus. Per fles 27,50
SAINT VERAN BOURGOGNE
Oude wijnstokken produceren weinig, maar wel hele goede druiven. Dat maakt deze ongehouten Bourgogne
erg bijzonder. Rond, zacht en uitermate elegant. Per fles 33,50

ROSÉ

ROOD

LISTA NEGRA ROSÉ
Door de mooie lichte kleur in combinatie met de smaak van frambozen, aardbeien en witte bloemen, waan
je je even aan de Portugese kust. Per glas 3,50 – per fles 19,50
NEGRO DI PEPE NEGROAMARO
De Negroamaro is uniek voor Puglia in Zuid-Italië. Hij is een echte zonaanbidder en dat zorgt voor een
soepele wijn met veel karakter. Per glas 3,50 – per fles 19,50
LES TROIS GAMINS MERLOT-CABERNET
Wijnmaker Paul Sapin doet de bekende druiven Merlot en Cabernet eer aan in deze elegante Franse blend
van zacht rood fruit. Per glas 4,50 – per fles 26,50
CHATEAU GRAND ABORD BORDEAUX
Sinds 1720 wordt er wijn gemaakt bij Chateau Grand Abord. In het Gravel van de Graves zorgen vooral
Merlot druiven voor een klassieke Bordeaux met een zachte romige smaak. Per fles 34,00
CASA NOSTRA VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE
De schillen van lokale ingedroogde druiven worden gebruikt om deze legende uit Valpolicella zijn intense
smaken te geven. Krachtig donker fruit en zwoele aroma’s. Per fles 32,00
LE CIRQUE ROUGE
Krachtige blend van Syrah, Carignan en Grenache uit het meest zonnige stukje Frankrijk; Pays des Côtes
Catalanes. Proef bramen, cassis en rozemarijn. Per glas 5,30 – per fles 28,00
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