


Prosecco Frizzante - Veneto, Italië
Fruitige neus met verfijnde en delicate aroma's.
Harmonieuze aanzet in de mond. Met een licht bittertje op
het einde geeft deze prosecco een plezierig mondgevoel. 

€23,75

Sauvignon Blanc, ''Helion'' - La Mancha, Spanje
In de neus geuren van perzik, peer en appel. Een frisse
wijn met mooie zuren.  

€4,75 €23,75

Pinot Grigio, ''Marta'' - Veneto, Italië
Aromatische wijn met tonen van rijpe peer en wilde
bloemen. Frisse wijn met een verfijnde afdronk.   

 €25,75

 Chardonnay, ''Estate Reserve'' - Valle Curico, Chili
Wijn met tonen van honing, kruiden en toast door de 6
maanden houtrijping. Een verfijnde en volle smaak. 

€28,75

S A N G R I A !

Sangria
Dit heerlijke frisse en vooral Spaanse drank is een
sappige verfrissing! Smaakvol, gezond en vooral lekker! 

€4,50

Tempranillo, ''Helion'' - La Mancha, Spanje
Verrassende wijn, fruitig, vriendelijk en kruidig met een
intense afdronk. Een wijn met veel structuur en vlezigheid,
voor een sappige en ronde wijnervaring. 

€4,75 €23,75

Merlot, ''Domaine Merlet' - Languedoc, Frankrijk
Typische Merlot met een frisse en fruitige geur. Frisse stijl
Merlot met tonen van braam en kers met zachte tannines.
Zachte toegankelijke wijn met een elegante afdronk. 

 €25,75

Cabernet Sauvingon, ''Condor'' - Valle Curico, Chili
In de wijn aroma's van kersen en specerijen. Zwoele
aanzet met tonen van honing en laurier. Een wijn met een
zachte structuur en een verfijnde afdronk.  

€27,75

Tempranillo Rosé, ''Galana'' - La Mancha, Spanje
Rosé met karakter uit het hard van La Mancha. Frisse
nuances van blauw en rood fruit met een uitgesproken
smaak.  

€23,75€4,75

Malbec, ''Fuzion'' - Mendoza, Argentinië
Volle smaak met tonen fruitige tonen. Door de 40 dagen
houtrijping mooi in balans. Geurige elementen van bramen
en cassis in de neus. Zachte afdronk met verfijnde tannines. 

€33,75
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