Witte wijnen
VERDEJO			

SAUVIGNON BLANC

Luna Verde Rueda, Spanje

Wild Rock Elevation, Marlborough, Nieuw Zeeland

Een bleekgele Verdejo met een elegante groene
glans. In de neus is de wijn zacht met aroma’s
van wit fruit en de typische tonen van venkel.
Fris en smaakvol met tonen van appels en bananen.
Glas 4,50
Fles 25,-					
						
SAUVIGNON BLANC				
Monterre, Frankrijk 				
Droge en frisse wijn met intense aroma’s van
limoen, passievruchten en grapefruit.
Glas 5,Fles 28,				
								
CHARDONNAY					
Chiloé The Magical Island, Chili
		
Frisse en fruitige Chileense Chardonnay met
aroma’s van perzik, tropisch fruit en
een vleugje banaan. 			
Glas 5,50
Fles 32,			

Frisse, fruitige Sauvignon Blanc met een
hint van perzik, Granny Smith en citrus.
De milddroge afdronk maakt deze wijn
compleet.
Fles 38,50

GRÜNER VELTLINER				

Weingut Allram, Hasel, Oostenrijk

Droog en verfrissend met het fruitige van		
appel, peer en abrikoos, het pittige van
mineralen en peper en een kruidige, zachte
afdronk.
Fles 39,50			
SAINT-VÉRAN		

Bouchard Père & Fils, Frankrijk

De wijn heeft een jeugdige charme en een
aromatisch bouquet van fruit en bloemen.		
De smaak is fruitig, geurig en heeft een		
aantrekkelijke frisheid.

VALDADIGE PINOT GRIGIO			
Pasque Le Collezioni, Italië
				 Fles 44,Deze droge, lichte, fruitige wijn is levendig,
CHABLIS ST. MARTIN
verfrissend, mild, makkelijk, mondvullend
en voor veel momenten. 				
Laroche, Frankrijk
Glas 6,Fles 34,			
De Cuvée Saint Martin is een selectie van
de beste delen van de best gelegen
BEREICH BERNKASTEL				
wijngaard, van 20 jaar oude wijnstokken.
Blanke hazelnoten en zilte mineralen
St. Amadeus, Duitsland 				
vallen op in deze strakdroge Chablis.
Een zoete witte wijn met een frisse			
Prachtige Domainewijn met milde adronk.
afdronk van de Riesling.				
Fles 50,Glas 4,50
Fles 33,- (1 liter)
		

Mousserend
FOLLADOR PROSECCO Frizzante, Italië
Een milddroge, zacht mousserende wijn met ingetogen aroma’s van appel, peer en citroen.
Een licht verfrissende dorstlesser en feestwijn.
Fles 27,-

Flesje 20 cl (2 glazen) 10,-

CHAMPAGNE TAITTINGER Brut réserve, Frankrijk
Een zuivere, verfijnde champagne met nootachtige aroma’s en een delicate, milde mousse.
Fles 76,-

