
Dessertwijn
€ 575

€ 4250

22. Muscat de Beaume de Venise

De Muscat de Beaumes de Venise is een heerlijk aperitief. Deze uitstekende 
dessertwijn is geurig geparfumeerd, zoetig en vol van smaak, maar 
verteerbaar verfrissend, harmonieus en rijk samengesteld.

€ 2450

12A. Cielo Pinot Grigio Rose Blush

Deze blush is daarnaast fris van smaak met een klein zoetje op het eind 
en kan bijvoorbeeld genuttigd worden als aperatief of bij lichte gerechten 
zoals vis.

11. Le Nid de Mas Merlot-Grenache Noir

ROSE
€ 420

€ 2250

€ 535

€ 2450

12. Besombes Rose d’Anjou

Een rosé met prettige aroma’s van bosvruchten. Een fruitige, zachte en  
zoete smaak. De afdronk is fris en kent een goede balans tussen zoet en 
zuur.



Mousserend

Wit

€ 3450

€ 3350

19. Torres Altos Ibericos

20. IL Pilone Barbera d’Alba 

Deze wijn is mooi kersenrood van kleur en heeft een aroma van bloemen 
en rood fruit. Mooi gecombineerd met tonen van toast, kruiden en nuances 
van eikenhout. Zacht, vol en rond van smaak met soepele tannine.

Deze Barbera wordt gekenmerkt door zijn fruitigheid en zijn 
sappigheid. Bouquet van rode en blauwe pruimen met rood bosfruit. Een 
toets exotisch hout als ruggensteun. Vlezig van smaak, lichtjes peperig 
met veel fruitmaterie en structuur. Zeer sappige afdronk.

€ 2850

8. Bertani Soave Sereole

Fonkelend lichtgeel van kleur met een groene zweem. Uitnodigend en 
zuiver van geur zoals nuances van appel, perzik, bloemen, vanille en een 
fi jne amandeltoets. Zacht, droog, vol en sappig van smaak met een fi jne 
houttoets in de fi nale.

€ 2950

10. Torres, Verdeo

Een wijn met uitgesproken tonen van tropisch fruit, citrus en een vleugje 
venkel. De intense neus verhoogt de frisheid en elegantie.

€ 2450

10A. Paul Mas Chardonnay

De smaak is vol, mooi evenwichtig, met in de afdronk opnieuw veel fruit.

€ 475

€ 2450

€ 2750

€ 3550

14. Paul Mas Syrah

16. Peter & Peter Pinot Noir

18. Trumpeter Malbec

Deze heerlijke Syrah is stevig en sappig en heeft een mooie, donkerpaarse 
kleur. In de neus aroma’s van bramen en zwarte bessen, met wat kruidigheid 
en mokka. In de mond een rijke en zachte smaak met donker fruit en een 
pepertje in de afdronk.

Een mooie licht robijnrode kleur. De wijn heeft de geur van rood fruit en 
confi ture. Een vleugje amandel en een fi jne houttoets. Zacht en lekker 
fruitig van smaak met soepele tannine. Een harmonieuze wijn met een 
plezierige afdronk.

Deze dieprode wijn geurt naar kersen, kaneel en zoete kruiden. De smaak 
is vol kers, zwarte bes en pruimaroma’s. Aangevuld met nuances van 
kardemon en peper. Het mondgevoel is vol en fruitig met een prettige body 
en intense tannine.

€ 420

€ 420

€ 575

€ 575

€ 2250

€ 2250

€ 2750

€ 2750€ 2550

3. Pier Chardonnay

4. Nid de Mas Blanc Sauvignon Blanc - Grenache

5. Santa Digna Sauvignon Blanc Reserva

10B. Farina Pinot Grigio del Veneto
6. Markowitsch Gruner Veltliner  

Zachte, fruitige neus met ananas, honing en jasmijn bloesem. Sappige en 
volle smaak met veel fruit en een fris zuurtje.

Frankrijk, J.C. Mas. Helder goud van kleur met een groene tint. Complexe 
neus met aroma’s van citrus, tropisch fruit en witte bloemen. Fruitig, rijk en 
levendig in de mond. Mooi evenwichtig met een lange afdronk.

Een heerlijke, frisfruitige, witte wijn met een intense geur van tropisch fruit 
en vers geplukte groene appels, met een hint van venkel. De smaak is mooi 
evenwichtig en geconcentreerd met een lange, elegante afdronk.

Deze Farina wijn zal u verrassen met lichte aroma’s van peer en ananas 
met een fl orale tint. De droge, zachte structuur en verfrissende smaak 
maakt deze ‘Italiaanse’ breed inzetbaar.

Deze geelgroene wijn is kruidig en geconcentreerd van smaak. Het bevat 
hints van groene appel. Een wijn met heerlijke, frisse zuren en een lange 
afdronk.

Rood
€ 420

€ 575

€ 2250

€ 2750

€ 2450

13. Nid de Mas Rouge Merlot – Grenache

15. Santa Digna Cabernet Sauvignon

17. I Muri Negroamaro Vigneti del Salento

Frankrijk, J.C. Mas. Licht granaatrood met een paarse gloed. Complexe, 
fruitige aroma’s van kersen en frambozen. Florale tonen. Rond en fruitig. 
Zacht in de mond met een mooie, evenwichtige fi nish met hints van drop.

Een mooie, lichtrobijnrode kleur. De wijn heeft de geur van rood fruit en 
confi ture. Een vleugje amandel en een fi jne houttoets. Zacht en lekker 
fruitig van smaak met soepele tannine. Een harmonieuze wijn met een 
plezierige afdronk.

Deze wijn heeft een medium body, is fl uweelzacht en erg lekker. Een goede 
balans tussen frisheid en warme gevoelens, met een lange afdronk.

€ 2750

7. Torres Pazo das Bruxas

Deze wijn heeft een intense, schitterende glans en een diepe, stroachtige 
kleur met hints van appelgroen en goudglans. Een intens aroma van fruit, 
appels en citroenschil voor de neus. De smaak is fris met een zachte 
binnenkomst en wordt afgesloten met een lange, elegante afdronk.
appels en citroenschil voor de neus. De smaak is fris met een zachte 
binnenkomst en wordt afgesloten met een lange, elegante afdronk.

Sancerre Côte des 
Embouffants

Een mooie, delicate, droge wijn met 
fl orale aroma’s. In de smaak is de wijn 
fris en aromatisch met elegante zuren en 
een fruitige afdronk.
fris en aromatisch met elegante zuren en 
een fruitige afdronk.

€ 3550

Wit

2. Moët Chandon

Fris | delicate mousse | fruitig | brioche 
| toast

Constant van hoge kwaliteit. Open en 
toegankelijk in stijlen en zeer verfi jnd . Het 
ultieme aperitief. Prettig droge smaak 
(Brut) en aan de langdurige voorkeur van 
keizer Napoléon voor de Champagne van 
Moët & Chandon (Impérial).

Wit

keizer Napoléon voor de Champagne van 
Moët & Chandon (Impérial).

€ 6600

€ 500

€ 2850

1. Frizzante Contineri Prosecco

21. Mahler Besse Chateau La 
Couronne grand cru

Een zachte en fruitige wijn met aroma’s van 
zwart fruit. De wijn bezit complexiteit en 
spanning. Deze wijn heeft een lange afdronk.

9

2

zwart fruit. De wijn bezit complexiteit en 
spanning. Deze wijn heeft een lange afdronk.

€ 4250


