
ST. MARTIN MERLOT
Languedoc, Frankrijk, 2020 

Donkerrood met aroma's van zwarte bessen, 
zwarte kersen en lichte kruidigheid. Soepel en 
rond in de mond.

glas 6.25          fles 31

RODE WIJNEN PER GLAS 

PARINI MONTEPULCIANO
Abruzzo, Italië, 2020 

Dit is een fruitbom met een mondvol kersen,
aardbeien en bessen. Een plezierige wijn en
aanrader om te delen met vrienden. 

glas 5.75          fles 28.5

PRECISIO NERO D'AVOLA
Sicilië, Italië, 2020 

Helder robijn rood van kleur. Aroma's van
zwarte kersen, bramen en kruidig. Zacht in de
mond en toegankelijk. 

glas 5.25          fles 26  

BORSAO SELECCION GRENACHE
Campo De Borja, Spanje, 2020 

De diepe paarsrode kleur zet de zintuigen
meteen aan het werk. De neus ontvangt een
cocktail van kersenlikeur, frambozen en
weelderige bloemen. In de smaak een
perfecte balans van donkerrood fruit, mokka
en kruiderijen. Een sappige afdronk.  

glas 6.75          fles 33.5

RODE WIJNEN PER FLES 

EMIL BAUER SPÄTBURGUNDER
Rheinland-Pfalz, Duitsland, 2020

Licht robijnrood van kleur. Aroma's van rode
bessen, kersen, bramen, aardbeien en een
hint van amandel. Fluweelzacht met smaken
van rode en zwarte vruchten. 

fles 44 

CASTELLO MONACI PRIMITIVO
Puglia, Italië, 2020 

Donkerrood van kleur met aroma's van 
pruimen, kersen, peper, viooltjes en vanille. Vol
en zacht met tonen van bessenjam en zoethout. 

fles 36.5

SUSANA BALBO CRIOS MALBEC
Mendoza Valley, Argentinië, 2021

Sublieme wijn dat swingt in het glas.
Stuivende aroma's van kersen, pruim en
zwarte bessen met licht kruidige elementen.
Volle smaak waarin fruitigheid domineert.
Elegante en sappige afdronk. 

fles 39 

CHATEAU LA MENOTTE LALANDE
DE POMEROL
Bordeaux, Frankrijk, 2020

Dieprood met paarse tinten met aroma's van
zwarte kersen, bramen, mint en kruiden. 
Fruit en zacht in de mond. 

fles 51.5

ROSÉ & DESSERTWIJN

WIJNKAART

PRECISO PINOT GRIGIO BLUSH 
Veneto, Italië, 2021

Licht roze van kleur. Geuren van
aardbeien, frambozen en bloemen.
Licht, fris en droog in de mond. 

glas 5.25         fles 26 

MIRAVAL PROVENCE ROSÉ
Provence, Frankrijk, 2021

Bleek zalmrosé van kleur met aroma's
van vers rood fruit en bloemen.
Elegante wijn met frisse zuren en
delicate tonen van fruit. 

fles 51.5 

MAISON MICHEL SAUTERNES
Bordeaux, Frankrijk, 2018

Deze dessertwijn is diep goudgeel van
kleur. Complexe aroma's van honing,
abrikoos, perzik, ananas en noten.
Zacht van smaak en edelzoet. 

glas 8.75 



K-NAIA VERDEJO
Rueda, Spanje, 2021 

Lichte gele kleur. Aroma's van tropisch
fruit met tonen van venkel en vers
gemaaid gras. Fris, levendig en
aromatisch met een lange afdronk. 

glas 6.75       fles 33.5

WITTE WIJNEN PER GLAS 

ST. MARTIN CHARDONNAY
Languedoc, Frankrijk, 2021 

Strogeel van kleur met aroma's van 
citrus. Ananas en perzik. Zacht ronde 
smaak met tonen van perzik en 
hazelnoot. 

glas 5.75       fles 28.5

RESPLANDY SAUVIGNON BLANC
Languedoc, Frankrijk, 2020 

Lichtgele kleur met tonen van citrus,
groene appel en kruisbessen. Fruitige,
frisse smaak met zachte zuren. 

glas 5.25       fles 26

PARINI PINOT GRIGIO
Veneto, Italië, 2021

Deze wijnen bevat smaken van citroen,
citrus en krokant groene appels.
Medium body met goede balans en
een strakke afwerking.  

glas 6.25       fles 31

WITTE WIJNEN PER FLES 

RAPAURA SPRINGS SAUVIGNON BLANC
Marlborough, Nieuw-Zeeland, 2021

Lichtgeel van kleur. Aroma's van citrus, groene
appel, mango en passievrucht. Frisse en
levendige wijn met een frisse afdronk. 

fles 44 

WILLY BAUER CELLAR 99 GRÜNER
VELTLINER
Niederösterreich, Oostenrijk

Helder strogele kleur met een groene zweem.
Fris en jeugdig boeket met lichte aroma's van
citrus. Appel en witte peper. De smaak is
levendig en fris.

fles 36.5 

CLOUDBREAK CHARDONNAY
Californië, Verenigde Staten, 2019

Rijke fruit aroma's van pompelmoes en rijp
tropisch fruit. Lichte tonen van vanille, karamel
en een vleugje eik. In de mond een soepele en
rijke smaak met passievruchten, fijne frisse
elementen van citrusfruit zonder harde zuren.
Een buitengewoon elegante en rijke witte wijn.  

fles 39 

DOMAINE VRIGNAUD CHABLIS
Bourgogne, Frankrijk, 2020

Knisperend frisse wijn met elementen van
citrus, appel en perzik. De smaak is rijk aan
mineralen, met een vriendelijk rond
mondgevoel en een spannende afdronk. 

fles 56.5

MOUSSEREND

WIJNKAART

ARTE LATINO CAVA
Catalonië, Spanje

Helder strogeel van kleur. Aroma's van
groene appel, citrus en toast. Levendig in de
mond met een zachte mousse. De afdronk is
fris.  

glas 7             fles 34

MARTINOLLES CREMANT DE LIMOUX 
Languedoc, Frankrijk

Helder wit met een licht gele tint. Delicate
geur. Aroma's van citrus, appel en peer. De
aanzet in smaak is licht, een combinatie
van wit fruit. Vleugje zoetheid en eindigt
met een droge afdronk. 

glas 8.75        fles 43.5

CHAMPAGNE DE CASTELLANE CUVÉE
Commodore, Frankrijk, 2018

Bleekgoud van kleur. Aroma's van citrus en
witte bloemen. Levendig van smaak, fris en
elegant. 

fles 70


