
WIJNKAART

BUBBELS

Radacini sparkling brut 
Ons huisaperitief; een frisse mousserende wijn uit Moldavië met een rijke bubbel. Geen

cava, champagne of prosecco dus meer ‘wijn’ voor je geld. Citrus en wit fruit

gecombineerd met een lichte toast op de neus en smaak. Glas 4 Fles 20
 

Perelada Cava brut reserva
Echt wat je verwacht van een goede Cava. Genoeg bubbel en een rijke aromatische geur.

Smaak van citrus met smaken van gedroogde abrikozen. Klassiek gemaakt en extra

(reserva) gerijpt waardoor de toast smaken extra naar voren komen. Heerlijk als

aperitief. Fles 30

WITTE WIJNEN

Paparuda Pinot Grigio 
Frisse fruitige wijn met peer en citrus in de neus en smaak . Uit Roemenië dus ook

hier geldt meer wijn voor je geld . Pas op , dit is een verraderlijk lekkere

wijn! Glas 3.75 Fles 19.50
 

Misty cove Sauvignon blanc
Knisperende en extreem stuivende wijn . Zoals de Sauvignon blanc bedoelt is . Hoge

zuren , extreem tropisch fruit (passievrucht) en een lichte vegetale (vers gemaaid

gras , buxus) toets . Glas 5 Fles 27
 

Le Versant Viognier Languedoc - TIP van Roos! 
Viognier is altijd lastig om goed te maken . Dit is een goed voorbeeld van hoe het wél

moet . Lichte eikenhout rijping zorgt voor een subtiele en fragiele wijn met genoeg

body van perzik en abrikozen . Niet te fris , maar ook zeker niet te romig . Ideale

allemansvriend . Glas 5.5 Fles 30
 

Le Versant Chardonnay Languedoc 
Perzik en ananas onderbouwd door een zachte toets eikenhout maken dit een mooie

romige chardonnay . Glas 4.5 Fles 24
 

Barista Chardonnay
Deze chardonnay is opgevoed in extra getoaste eikenhouten vaten . Daardoor krijgt

de wijn een zachte rokerigheid onderbouwd door vanille , karamel en een stevige

body . Voor degene die houdt van een heerlijk stevig glas witte wijn . Fles 35

ROSÉ WIJNEN 

La Grande Corniche Coteaux varois en Provence rosé - TIP van Roos! 
De Provence is het gebied waar de mooiste rosé wijnen vandaan komen . Hoe lichter

de rosé hoe meer de rosé op een witte wijn lijkt . In dit specifieke geval betreft het

een lichte kleur rosé met tonen van rijp rood fruit . Maar met een subtiele

onderbouwing van tannines voor meer structuur . Fles 34
 

Grape Valley Pinot Grigio rosé
Licht van kleur en daardoor een frisse rosé met tonen van aardbeien en frambozen .

Een heerlijke doordrinkbare terraswijn . Glas 3.75 Fles 20
 

RODE WIJNEN 

Grape valley Merlot
Een stevige merlot met wat meer tannines . Mooi donker fruit in de neus en op de

smaak . Uiteraard niet te heftig om lekker van te genieten . Glas 3.75 Fles 20
 

Torre del Falasco Valpolicella ripasso 
Ripasso betekent letterlijk ‘opnieuw laten passeren ’ . De wijnboer neemt de wat

lichtere rode wijn Valpolicella Normale en laat deze een kleine tweede vergisting

ondergaan op het most van de geliefde krachtige wijn Amarone . Gedroogde dadels

en vijgen samen met sappig rood fruit en soepele tannines maken dit een complete

en heerlijke wijn . Fles 37 
 

Stone's Throw Malbec 
Een heerlijk zachte en toegankelijke wijn uit de nieuwe wereld (Australië). Gedroogd

fruit met zachte tannines maken dit een aromatische alleskunner . Glas 4.5 Fles 24 
 

 


