
Mousserende wijnenMousserende wijnen
Aperitief van de maand  5,50 glas
Cava brut De Pró Catalunya: Spanje  4,75 glas  31,50 fles
Champagne Royer Champagne Réserve Brut: Frankrijk    77,50  fles 

Witte wijnenWitte wijnen
Pinot Grigio Zenato Venezia: Italië  5,35 glas  25,25 fles
Perfect bij frisse visgerechten en salades, in de afdronk tinten van peer en witte perzik
Sauvignon Blanc - Viognier l’Arjolle: Languedoc-Roussillon, Frankrijk  4,95 glas 23,50 fles
Lekkere frisse droge witte wijn, uitstekend bij visschotels
Chardonnay Panul Central Valley: Chili  5,25  glas  25,25  fles
Vettig met een vleugje eikenhout, maar toch ook fris, perfect bij zeevruchten en salades
Grüner Veltliner Eisacktaler Kellerei Südtirol: Italië  8,95  glas  43,75  fles
De enige regio in Italië waar deze van origine Oostenrijkse druif groeit, fijn bij wit vlees 
en koude & warme visbereidingen
Rioja Blanco Reserva Baron de Ley Tres Viñas: Spanje    69,95  fles
Eentje die u niet snel zult vergeten!
Een mooie witte Rioja wijn, 12 maanden op hout gerijpt met tinten van honing, kweepeer en geel fruit
Furmint Verus: Slovenië  8,75  glas  42,50  fles 
Geur van witte lentebloemen en sinaasappel, smaak van exotisch fruit. Heerlijk bij groente, vis en zeevruchten
Eisacktaler, Müller thurgau, Kerner, Silvaner Isaras: Zuid Tirol Italie 8,25  glas  38,75  fles 
Grapefruit, appel & abrikoos in de neus en een fijne minerale smaak met tonen van tropisch fruit
Chardonnay Villa Giada Mané: Piemonte Italië  9,50  glas  46,50  fles 
Deels op eiken en deels op r.v.s. gegist. Ontdek geuren van citrus, abrikoos, bloemen en honing. 
De smaak is complex en de wijn heeft een delicate, ronde textuur en een heel eigen karakter.

Rosé wijnenRosé wijnen
Syrah-Grenache l’Arjolle: Languedoc-Roussillon, Frankrijk  4,95  glas  23,50  fles
Fijn droog met roodfruit voor op de tong. Geniet met zomerse salades en visgerechten
Malbec Rosé Chateau de Calassou Cahors: Frankrijk  6,50  glas  31,50  fles
Halfdroge rosé met tonen van framboos

Rode wijnenRode wijnen
Merlot-Cabernet Sauvignon l’Arjolle: Languedoc-Roussillon, Frankrijk  4,95  glas  23,50  fles
Onze rode huiswijn, smaakvol bij onze Mediterrane snijtafel en licht gekruide hoofdgerechten
Malbec Chateau de Calassou Cahors: Frankrijk  7,75  glas  37,50  fles
Elegante rode wijn, 10 tot 15 maanden op eikenhouten barriques gerijpt
In combinatie met onze dry-aged ribroast erbij is het optimaal genieten 
Barbera Barbera d’Asti Piemonte: Italië   7,95   glas  38,50   fles
Licht, droog en een fijne afdronk van rood fruit, geniet bij lichte, kruidige vleesgerechten
Malbec Chakana Estate Selection Lugon de Cuyo Mendoza: Argentinië  9,95  glas  48,75  fles
Een volle wijn met aroma’s van zwart bosfruit, na gisting minimaal 18 maanden gerijpt
in eikenhouten vaten 
Carmenere Falernia, Elqui Valley, Chili  8,95  glas  41,50  fles
Geur & smaak van eikenhout, kruiden en rijpe bosvruchten
Zinfandel J.Lohr Cypress Californië 8,75  glas  42,75  fles
Geur van kers, framboos, tonen van cacao en kruidnagel, een soepele, fruitige smaak

Geniet & proef
onze wijnen RR


