MOUS S EREN D E W I J N

FRIS,
LICHT

La Gioiosa Prosecco
Frizzante Filo
Een frizzante met geuren
en smaken van bloesem,
wit fruit (appel en peer)
en citrus. Deze bubbel is
aangenaam zacht en heeft
een lichte mousse.
6,50

35,00

PORT W IJNE N

Oporto Ruby
Port

Oporto Tawny
Port

Jeugdig en zoet. Met een
rijkdom aan rijp rood fruit,
en met eik en chocolade.
Geconcentreerd, met frisheid, zachte tannines en
een intense, lange afdronk.
6,00

6,00

D ESSE RT W I J N

Castel Firmian
Giallo
Aromatische zoete wijn.
Met een expressieve geur:
zwoel tropisch fruit, perzik
en honingmeloen. Serieuze
muskaatwijn, niet al te zoet
en met een fijne frisheid.
4,80

LEGEND A
LICHT

GEMIDDELD
WIT

FRIS,
LICHT

VOL
ROSÉ

VEGAN
ROOD

BIOLOGISCH
DESSERT

WIT T E W IJN E N

R OD E WIJ NEN

FRIS,
LICHT

Paparuda Pinot
Grigio

Radacini Vintage
Chardonnay

Paparuda
Merlot

False Bay
Pinotage

Expressieve witte wijn
met grapefruit en perzik
in het aroma. In de zeer
frisse smaak veel fruit;
meloen, appel en citrus.

Zachte, rijkere Chardonnay.
Veel tropisch en geel fruit:
abrikoos, perzik, ananas,
lychee en citrus. In de
smaak ook wat vanille en
een romig mondgevoel.

Licht en sappig,
doordrinkbaar met een
smaak van rood fruit en
kruiden.

Elegante Pinotage uit
Zuid-Afrika, rijk en zacht
met kruidig rood fruit in de
neus. In de smaak sappig
fruit met zachte tannines.

4,50

23,50

4,75

25,00

4,50

23,50

4,75

25,00

Pe Branco
Esporao

Integro
Primitivo

Lunaria Coste di Moro
Montepulciano

Aromatische lichtgele wijn.
Een uitnodigende geur van
citrus, steenvruchten, rijper
wit fruit en een hint van
bloemetjes. Jong, rond,
fris en met structuur.

Zwoele en fruitige geur,
vruchtengelei, bramen,
pure chocolade. In de
smaak zwoel en dik, veel
fruit en een zachte afdronk
met chocoladetonen.

Deze wijn krijgt deels
houtopvoeding. Montepulciano met veel fruit en
zachte bitters, zuren en
tannines. Mooie tonen
van rijp rood fruit.

5,00

27,00

4,75

R OS É W IJNE N

Terre del Noce Pinot
Grigio Blush rosé

Chateau de Berne
Provence rosé

Verrassende en zachte
rosé en helder van kleur met
wat koperachtige tinten.
Vrolijk klein rood fruit stijgt
op uit het glas. Fris, fruitig,
droog en delicaat.

Prachtig lichte zalmkleur.
In de neus fris en geurig,
delicaat en jeugdig met
een zachte en volle smaak.
Rond en harmonieus met
een lange afdronk.

4,50

23,50

32,50

25,00

6,20

32,50

