D ESSE RT W I J N E 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.
5,00

PORT

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.

Een jonge port met een
immense complexiteit van rijp
rood fruit, kersen en pruimen.
De smaak is noot achtig met
tonen van eiken en een mooie
afdronk met zachte tanine.

6,00

6,00

Oporto White Port

Een jonge witte port.
Zowel geur en smaak is
aantrekkelijk zoet met
tonen van gedroogd fruit.
De port blijft mooi in balans
door zijn frisse zuren.
6,00

LEGEND A
LICHT

GEMIDDELD
WIT

FRIS,
LICHT

ROSÉ

VOL
ROOD

DESSERT

WIT T E W IJN E N

R OD E WIJ NEN

FRIS,
LICHT

FRIS,
LICHT

Paparuda Pinot
Grigio

Nebla Verdejo

Paparuda Merlot

Rock ‘n Rolle Rebel
(GSM)

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

Een bouquet van venkel en
vers gemaaid gras maar ook
met volop tropisch fruit. De
afdronk is volrond en fruitig.

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

Imponerende wijn die in
eerste instantie uitdagend en
stoer is. Waanneer je goed
proeft merk je dat hij een
ﬂuweelzacht hartje heeft, met
tonen van zoethout.

4,75

23,75

6,00

30,00

4,75

23,75

Pe Branco Esporao

Radacini Vintage
Chardonnay

Integro Primitivo
(biologisch)

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

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

Zwoele en fruitige geur,
vruchtengelei, bramen, pure
chocolade. De smaak is zwoel
en dik, veel fruit met zachte
afdronk waar de chocoladetonen weer terug in komen.

5,50

27,50

4,95

24,75

R OS É W IJNE N

5,25

5,75

28,75

26,25

M OUSER END E WIJ NEN

FRIS,
LICHT

FRIS,
LICHT

Terre del Noce Pinot
Grigio Blush rose

Chateau de Berne
Provence rose

La Gioiosa Prosecco
Frizzante Filo

Noa (alcoholvrije
prosecco, piccolo)

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.

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.

Noa heeft een frisse geur
met krachtige bubbel. De
smaak is fruitig met tonen
van gerijpt fruit en ligt
pepertje

4,75

23,75

6,80

34,00

6,75

37,50

9,25

