Huiswijnen
Miss Anaïs Chardonnay Viognier – Pays d’Oc, Frankrijk

Per glas €4,25

Moderne stijl witte wijn met een bloemige geur vol citrus romige

Per fles €19,50

smaak en frisse afdronk. Heerlijk als aperitief, maar ook perfect bij
oesters, mosselen, witvis en verse geitenkaas.

Miss Anaïs Grenache Gris rosé – Pays d’Oc, Frankrijk

Per glas €4,25

Delicate fruitige en bloemige aroma’s. Elegant en mooi rond met

Per fles €19,50

frisse tonen van bloemen, grapefruit, bessen en kersen. Een mooi

glas rosé om zo te drinken en perfect in combinatie met gegrilde vis!

Miss Anaïs Grenache Syrah – Pays d’Oc, Frankrijk

Per glas €4,25

Krachtige aroma’s van zwart fruit, specerijen en houtskool. In de

Per fles €19,50

mond biedt het rijpe en zijdezachte tannines met mooie gebalanceerde

aroma’s van zoethout en viooltjes. Perfect bij een breed scala aan vlees,
Mediterrane gerechten, Aziatische gerechten en zachte geitenkaas.

Santa Ema Reserva Sauvignon Blanc – Maipo Valley, Chili

Per glas €4,50

In de neus complexe aroma’s van citrus, grapefruit en minerale tonen.

Per fles €22,00

De smaak is jong en mooi uitgebalanceerd met een lange verfrissende
afdronk. Heerlijk met ceviche, schelp- en schaaldieren en gebakken of
gegrilde witte vis.

Santa Ema Reserva Merlot – Maipo Vallay, Chili

Per glas €4,50

Heerlijke aroma’s van rood fruit zoals pruimen en kruiden met lichte

Per fles €22,00

tonen van toast. De smaak is rijp, soepel en goed uitgebalanceerd.

Perfect in combinatie met wit vlees, pasta’s en gestoomde groenten en kazen.

Witte wijnen
Miss Anaïs Chardonnay Viognier – Pays d’Oc, Frankrijk

Per glas €4,25

Moderne stijl witte wijn met een bloemige geur vol citrus, romige

Per fles €19,50

smaak en frisse afdronk. Heerlijk als aperitief, maar ook perfect bij
oesters, mosselen, witvis en verse geitenkaas.

Santa Ema Reserva Sauvignon Blanc – Maipo Valley, Chili

Per glas €4,50

In de neus complexe aroma’s van citrus, grapefruit en minerale tonen.

Per fles €22,00

De smaak is jong en mooi uitgebalanceerd met een lange verfrissende

afdronk. Heerlijk met ceviche, schelp- en schaaldieren en gebakken of gegrilde
witte vis.

Le Jade Pays d’Oc Viognier - Languedoc, Frankrijk

Aromatische, verfijnde droge witte wijn met een geur van perzik en tropisch

Per glas €7,00
Per fles €34,50

fruit. De smaak is zacht en rond en eindigt met een frisse afdronk.

Evenwichtig en toegankelijk. Uitstekend bij vissalades, koude schotels
of pastagerechten.

Schlumberger Pinot Blanc – Elzas, Frankrijk

Per glas €6,00

Bloemige geur met citrusfruit en witte peper. Frisse smaak met appel,

Per fles €34,50

rokerigheid en een licht bittertje. De wijn is een uitstekende begeleider

van blauwe leng met groente en cider, een groene salade, een gebakken
ei in brioche met erwtjes of een vers geitenkaasje, zoals Broccui.

Château Saint Roch Chardonnay – Limoux, Frankrijk

Per glas €5,75

Geuren van ananas, perzik en getoast brood. Deze wijn heeft een

Per fles €32,00

rijping gehad op Frans eikenhout van acht maanden, dit geeft de wijn

een intense en krachtige smaak. Rijke en mineralige afdronk. Heerlijk in
combinatie met vis, gegrild lamsvlees, varkenshaas en zachte kazen

Peter Zemmer Pinot Grigio – Cortina, Italië

Per glas €7,00

Tintelfris, rond en zacht met een bloemige neus, wit fruit, abrikoos en

Per fles €34,50

rijpe peren. Lekker bij een fris (voor)gerecht, maar ook een heerlijke
wijn om zo van te genieten.

Remy Vincent Sancerre – Sancerre, Frankrijk

Per glas €7,00

Intense en complexe aroma`s met tonen van citrusvrucht, acacia,

Per fles €34,50

rabarber en goudsbloem. In de smaak een aromatische wijn met tonen

van citrus, acacia en een hint van kruiden en specerijen. Mooi in balans

met een frisse afdronk. Heerlijk in combinatie met geitenkaas, schaal- en
schelpdieren en wit vlees.

Rode wijnen
Miss Anaïs Grenache Syrah – Pays d’Oc, Frankrijk

Per glas €4,25

Krachtige aroma’s van zwart fruit, specerijen en houtskool. In de

Per fles €19,50

mond biedt het rijpe en zijdezachte tannines met mooie gebalanceerde

aroma’s van zoethout en viooltjes. Perfect bij een breed scala aan vlees,

mediterrane gerechten, Aziatische gerechten en zachte geitenkaas.

Sollione Negroamaro – Salento, Italië

Per glas €4,25

Donker, rijp fruit, een lichte hint van rozijnen en een lange afdronk.

Per fles €19,50

Santa Ema Reserva Merlot – Maipo Vallay, Chili

Per glas €4,50

Heerlijke aroma’s van rood fruit zoals pruimen en kruiden met lichte

Per fles €19,50

Perfecte partner voor vleesgerechten en harde kazen.

tonen van toast. De smaak is rijp, soepel en goed uitgebalanceerd.

Perfect in combinatie met wit vlees, pasta’s en gestoomde groenten en kazen.

Degras Carmenère Reserva – Colchagua Valley, Chili

Per glas €4,50

De wijn heeft aroma’s van rijp zwart fruit, ceder, toast, vanille en

Per fles €34,50

een ronde, romige textuur met zachte en rijpe tannines. Een charmante

en lange afdronk. De wijn is een goede combinatie met zoetzure gerechten,
stoofschotels, paté en zelfs vette visgerechten.

El ternero Rioja Crianza – Rioja, Spanje

Per glas €5,75

Puur en krachtig. Donkerpaars van kleur met tonen van vanille,

Per fles €34,50

viooltjes en rijpe kersen. Zacht en karamelachtig van smaak.
Uitstekend bij; intense stoofgerechten en rood vlees.

Saint Croix Bordeaux Superieur – Bordeaux, Frankrijk

Per glas €6,00

Geur van zwarte bessen, bramen, pruimen, tabak en vanille. Volle

Per fles €40,00

sappige smaak van rijpe bosvruchten, leer, tabak, toast en vanille.

Mooi te combineren bij gegrild en geroosterd vlees, gevogelte of kruidenkazen.

Casisano Brunello – Toscane, Italië

Per fles €80,00

Mooi geconcentreerd op het gehemelte met aroma’s van rode bessen,

frisheid en complexiteit perfect in balans. Een aanhoudende afdronk met

en ronde body en interessante, zijdeachtige tannines. Perfect in combinatie
met geroosterde lamsbout met rozemarijn, stoofvlees van fazant of rood
vlees met truffels

Dessertwijnen
Montgras Late Harvest – Leyda, Chili

Per glas €7,00

Lichtzoet met aroma’s van perzik, zoete ananas, meloen en een beetje citrus. De smaak is perfect in balans
tussen zoet en fris, vol en romig met mooie tonen van tropisch fruit en een beetje mint.

Ramos Pinto white Port – Douro, Portugal

Per glas €7,00

Licht goudgeel in het glas. De geur is verfijnd, intens en bevat aroma’s van citrus, nectar en honing,
aangevuld met verse rozijnen en rijp wit fruit. Erg charmant en bevat een mooi zoetje, zachtheid en
fruitigheid.

Ramos Pinto Ruby Port – Douro, Portugal

Per glas €7,00

In de geur mooie indrukken van zwarte bessen en pruimen aangevuld met een beetje kaneel en veel pruimen.
In de smaak is hij vol zoet en lichtvoetig, wat kenmerkend is voor een Ruby Port. Mooie aroma’s van rood
fruit, zoete kersen, krenten en veel frambozen.

Ramos Pinto Tawney Port – Douro, Portugal

Per glas €7,00

Deze port combineert noten, vijgen, gedroogd fruit en rijp rood fruit zoals kersen, pruimen, bramen en

frambozen in het boeket. Zeer levendig en fluwelig in de mond, met mooie kruiden en een droge afdronk.

Alcoholvrije wijnen
Alcoholvrije wijnen zijn een goed alternatief als u graag een lekker glas wijn drinkt, maar liever geen alcohol

wil of mag drinken. Alcoholvrije wijnen worden op dezelfde werkwijze gemaakt als gewone wijnen, maar de wijn
wordt aan het einde van het proces gedealcoholiseerd. Het is dus echte wijn waar de alcohol uit wordt gefilterd.
Bent u benieuwd? Vraag ernaar bij de gastvrouw.

