Wijn

wit												glas 1/2L

fles

caillou, sauvignon 2016 (FR)									4,-

15,5

23,-

kiwi, chardonnay 2016 (FR)									4,-

15,5

23,-

basa, verdejo 2016 (ES)									5,6

21,-

31,-

Een karakteristieke Sauvignon met een opvallend zachte structuur.
De smaak wordt gedomineerd door exotisch fruit.

Chardonnay met expressieve geur met florale tonen, een klein botertje en toast.
Heeft een frisse aanzet in de mond, waarna de wijn licht filmend en rond wordt met veel fruit in de smaak.
Deze groengele wijn zit barstensvol met rijp ananas, passiefruit en peer.
Het is een levendige wijn met fraaie zuren en vol sap en heeft een lange ietwat tintelende afdronk.

``
revelation,
chardonnay 2015 (FR)										25,5
Volle, aromatische Chardonnay met eikenhoutaroma’s en rijp geel fruit.

di leonardo vineyards venezia, pinot grigio 2016 (IT)							

27,5

rood											glas 1/2L

fles

` rioja 2016 (ES)
ondalan,

Zacht en smaakvol met rijpe peer en wat appel.

					 			4,2

16,5

24,5

` ` 2016 (CL)									4,2
panul, carmenere

16,5

24,5

Op eiken vaten gerijpte wijn. Vol en rond (DOC).

Geurige rode wijn. Vol en rond met een aroma van fruit en kruiden.

``
` 2014 (FR)									26,revelation,
grenache mourvedre
Volrood van kleur en kruidig en fruitig van geur, met licht gedoseerd eikenhout.

montepulciano d’abruzzo 2014 (IT)										28,5
Volrood van kleur, met nuances van kruiden, licht eikenhout en veel rijp rood fruit.

de morgenzon, syrah 2013 (ZA)										32,5
Volle, ronde wijn. Intens bessig van geur, met nuances van zwart fruit en lichte eikenhouttonen.

rose											glas 1/2L

fles

` ` cinsault 2016 (FR)								4,fruits d’ete,

23,-

Een frivole droge rosé met subtiele verwijzingen naar bloesems en fijne kruiden.

15,5

mousserend										glas		

fles

` , black label cava (es)						
xenius brut seleccion

24,-

4,3		

Goed gebalanceerde cava die lichtgeel van kleur is, met veel fruit en verfrissend van smaak.
De verfijnde mousse maakt het geheel tot een schitterend aperitief.

agrapart, champagne ‘les 7 crus’ brut (FR)									55,Een fraaie, verfijnde mousserende Champagne met een delicate en licht gerijpte geur.

Wine

white											glass 1/2L

bottle

caillou, sauvignon 2016 (FR)									4,-

15,5

23,-

kiwi, chardonnay 2016 (FR)									4,-

15,5

23,-

basa, verdejo 2016 (ES)									5,6

21,-

31,-

Characteristic Sauvignon with a distinct soft texture and plenty of exotic fruit.

Chardonnay with expressive floral notes and hints of butter and toast.
Has an oily and round taste, with lots of fruit.

This greenish yellow wine is full of ripe pineapple, pear and passion fruit.
It’s a lively, juicy wine with a nice accidity and a long, slightly effervescent finish.

``
revelation,
chardonnay 2015 (FR)										25,5
A rich aromatic Chardonnay with oaky undertones and ripe yellow fruit.

di leonardo vineyards venezia, pinot grigio 2016 (IT)							

27,5

red												glass 1/2L

bottle

` rioja 2016 (ES)
ondalan,

Smooth and full of flavour with ripe pear and a hint of apple.

					 			4,2

16,5

24,5

` ` 2016 (CL)									4,2
panul, carmenere

16,5

24,5

Well balanced flavours and soft on the palate.

Aromatic red wine. Full-bodied, with fruity and spicy undertones.

``
` 2014 (FR)									26,revelation,
grenache mourvedre
Spicy and fruity red wine with a hint of oak.

montepulciano d’abruzzo 2014 (IT)										28,5
Dark red, with hints of spice and oak and lots of ripe red fruit.

de morgenzon, syrah 2013 (ZA)										32,5
Full-bodied red wine. With the aroma of berries and undertones of black fruit and oak.

rose											glass 1/2L

bottle

` ` cinsault 2016 (FR)								4,fruits d’ete,

23,-

A frivolous dry rosé wine with subtle hints of blossom and fine spices.

15,5

sparkling									

glass		

bottle

` , black label cava (es)						
xenius brut seleccion

4,3		

24,-

Wellbalanced, fresh flavoured cava. Light yellow, with lots of fruit.
The delicate mousse makes it a wonderful aperitif.

agrapart, champagne ‘les 7 crus’ brut (FR)									55,A beautiful, subtly sparkling Champagne with a delicatly ripened aroma.

