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RODE WIJN
Croix d’Or | Merlot | Frankrijk

4,40

21,50

Hoja Sana | Tempranillo | Spanje | biologisch | vegan

4,40

21,50

Viva La Vida | Shiraz Malbec | Argentinië

4,40

21,50

Il Cigno | Sangiovese | Italië

4,50

22,00

Villa don Carlos | Cabernet Sauvignon | Chili

4,50

22,00

Marqués de Arienzo | Rioja Crianza | Tempranillo | Spanje 5,20

25,50

Torres Natureo 0.0% | Syrah | Garnacha | Spanje

4,40

21,50

4,40

21,50

aroma van zwarte bes en braam | tonen aardbei en zoethout |
ronde zachte afdronk
paarsrode kleur | geur rijp bosfruit en kruiden | volle smaak |
middellange afdronk
fruitig aroma | tonen van vanille en kruiden | zacht rond en soepel
aroma van rood fruit | zacht en rijpe smaak | afdronk van rood
fruit, lichte kruiden en een klein pepertje
aroma van zwart fruit met kaneel, cacao en koffie | levendige
smaak | zachte vanilletonen
aroma van rode bes, kokosnoot en vanille | frisse en fruitige
wijn | lang en volle afdronk

aroma van granaatappel, rode bes en vanille | volle smaak |
zachte tannines

ROSÉ WIJN
Croix d’Or Rosé | Syrah | Frankrijk

aroma van bosbes en veldbloemen | zacht in de mond | soepele
en frisse smaak

Torres De Casta Rosado | Garnacha tinta | Cariñena | Spanje 4,40 21,50
fruitig en milddroog | zachte en frisse afdronk

WITTE WIJN
Croix d’Or | Sauvignon Blanc | Frankrijk

4,40

21,50

Torres Viña Sol | Parellade | Garnacha Blanca | Spanje

4,50

22,00

Torres, Verdeo | Verdejo | Spanje

4,50

22,00

Viva La Vida | Chardonnay | Argentinië

4,40

21,50

Il Cigno | Pinot Grigio | Italië

5,10

25,00

Torres Natureo 0.0% | Muscat | Spanje

4,40

21,50

Mainzer Domherr Kabinett | Duitsland | zoet

4,40

21,50

6,10

29,50

La Iaia Nuria | Cava | Macabeo | Parellada | Xarello | Spanje 6,10

29,50

aroma van groene appel en citroen | vol in de mond | zuivere
afdronk
aroma’s van fijne citrus en wilde bloemen | fris | fruitig |
elegant

tonen van tropisch fruit, citrus en een vleugje venkel | intense
neus | lange afdronk
aroma van citrus en tropisch fruit | romig en rond in de mond |
zachte en fruitige afdronk
aroma van bloemen en citrus | geur van appel en peer | zachte
smaak met frisse zuren
geur rijk en bloemig | smaak fris en levendig | in balans met
frisse zuren
krachtig en aromatisch | geur van appel en perzik | balans tussen
licht zoet en verfrissend zuur

PROSECCO & CAVA
Brioso | Prosecco Brut Spumante | Italië

aroma’s van groene appel en peer | volle smaak | ronde en
elegante afdronk
aroma van tropisch fruit | zachte en lange afdronk

( V ) is vegetarisch. Heeft u een allergie? Meld het ons!

