Rosé
Maison Le Bosquet
							4,50		
Cinsault, grenache noir, merlot | Frankrijk
Kers - framboos - zacht - fris						
Aanrader bij aperitief - starters - salades

20,00

Figuière
											29,50
Cinsault, grenache noir, syrah | Côtes de Provence | Frankrijk
Citrus - rood fruit - zacht - frisse - sappige abrikozen - grapefruit

Cava
MVSA
									5,00		
Brut | Spanje							
Rijpe meloen - groene appel - banaan

23,50

Café de Paris 											25,00
Ice edition | Frankrijk

Moët & Chandon 											85,00
Brut imperial
Fris - citrus - elegant
							 			
Moët & Chandon 											85,00
Nectar imperial
Exotisch - krachtig - vol
							
Moët & Chandon 											90,00
Ice imperial
Licht zoet - fruitig 										

#emmaperotti

Moët & Chandon

Rood

Wit
Great expectations Crane White						4,75		
Colombar | Zuid - Afrika
Guave - passiefruit - fruitig - knisperend frisse zuurgraad
				
Arbos organic
								5,50		
Pinot Grigio | Italië				
Appel - peer - citrus - bloemige impressie 		
				
Couveys
									5,75		
Chardonnay | Frankrijk			
Perzik - meloen - eikenhout
				
Wild Rock 										6,50		
Sauvignon blanc | Nieuw - Zeeland
Limoen - passievrucht - perzik - citrus
		
Coto Mayor 									6,25		
Verdejo | Spanje				
Rijp fruit - zoetje - intens - fris

22,00

24,00

Palombe Rouge 								4,75		
Carignan | Frankrijk		
Fruitig - licht - soepel
							
Couveys 										5,25		
Pinot noir | Frankrijk
Kers - peper - elegant - lange afdronk
			

22,00

25,00

26,00

Mister wisdom
								6,00		
Cabernet sauvignon | Californië
Cacao - vanille - krenten - donker gerijpt fruit

28,00

30,00

Terres quero 									6,50		
Malbec | Argentinië
Kers - pruim - koffie - stevig - elegant
			

30,00

29,00

Cruz del Castillo Rioja Crianza
Rioja - Viura | Spanje								6,50		
Vanille - rood fruit- zacht
		

30,00

Cruz del Castillo blanco
Rioja | Spanje												30,00
Subtiele wijn, met levendige aroma’s van citrus en groene appels,
mooie tonen van honing en een rokerig vleugje door de rijping op vat.

Lomond												32,50
Syrah | Zuid - Afrika
Geurige, krachtige wijn met aroma’s van braam, framboos en bloesem
aangevuld met het pittige van peper en specerijen. Zacht en fris.
			

Luigi Baudana Dragon 										35,00
Chardonnay - Riesling - Sauvignon blanc | Italië
Bijzondere, opwekkende witte wijn uit de Piemonte met florale en fruitige tonen.
				
					
La Bottiére Sancerre
									37,50
Sauvignon blanc | Frankrijk		
Frisse citrus tonen en een volle stevige smaak met een fijne droge afdronk.

Pasqua desire lush & zin										32,50
Primitivo | Italië
Dieprode kleur met uitbundige aroma’s van vers rood fruit.
Pittig en levendig qua stijl

Vraag gerust naar wijnen buiten onze kaart...

