
WITTE WIJNEN
glas fles

Classic Sauvignon Blanc
Struivende aroma's van citrus, gras en exotisch fruit
met frisse aanzet en elegante afdronk.

€ 4.00    € 20.00

Classic Chardonnay 
Expressieve aroma’s van exotisch fruit, peer, meloen en
een vleugje vanille, aangenaam zacht mond gevoel met
een frisse afdronk.

€ 4.25    € 23.00

Royal BLUE Riesling 
Licht geel, geuren van honing en fruit. Rond en vol, met
smaken van rijp fruit en honing. Licht zoetje met zachte
en frisse zuren.

€ 4.00    € 20.00

Eivi Albariño 
Goud gele kleur. Mooi in balans met milde fruitzuren en
geur- & smaakaroma’s van rijpe citrus- & passievrucht.
Een fijne complexiteit met een lange afdronk.

€ 32.50

Schouwen-Druivenland Rivaner 
Stuivend fris fruit, elegant sprankeltje / aperitief, krab,
garnalen, pittige gerechten .

€ 28.50

Schouwen-Druivenland Auxerrois 
Perzik, peer, groene appel, vet / (plat)vis, asperges. 

€ 29.50

Schouwen-Druivenland Pinot
Gris Reserva 
Elegant, honing, kruiden / selectie van Pinot-Gris
druiven.

€ 37.50

Bodegas Naia Naia 
Verdejo, Spanje – Rueda, Stuivend / Venkel / Fris.

€ 28.50

Emil Bauer Pinot Blanc 
Pinot Blanc, Duitsland – Pflaz - Nu dorf, Vol /
Tropisch / Fruit / Verfrisssend.

€ 28.50

Rapaura Springs Sauvignon  
Sauvignon blanc, Nieuw-Zeeland – Marlborough,
Expressief / Kruisbessen / Limoen.

€ 28.50



APERITIEF 
Tawny port 10 years € 4.25

ROSE WIJNEN 

Classic Rosé 
Diep roze kleur. Aroma’s van aardbei, framboos en
kersen. Fris en fruitig met een frisse afdronk.

€ 4.00    € 20.00

AIX Rosé 
Aromatisch en fris met knapperige tonen van 
rijp rood fruit in de mond. De zuurgraad egaliseert
subtiel en geeft de wijn een evenwichtige, lange en
schone afdronk.

€ 6.00    € 33.00

Miraval 
Bleek zalmroze van kleur met aroma’s van vers
rood fruit en bloemen. Elegante wijn met frisse
zuren en delicate tonen van fruit.

€ 8.75    € 38.00

RODE WIJNEN 

Classic Cabernet Sauvignon 
Donkerrood van kleur met aroma’s van zwarte
bessen, wilde bessen, vlierbessen en een vleugje
vanille. De structuur is harmonieus met een
elegante houttoets en een lange afdronk.

€  4.00   € 20.00

Emil Bauer Merlot  
Helder rood van kleur. In de neus tonen van rode
bessen, kersen en een hint van kruiden. Volle
smaak met zachte tannine.

€  4.95   € 27.50

glas fles

glas fles



MOUSSEREND 

Arte Latino Cava € 4.95   € 24.50

Classic Rosé 
Met rood fruit als cocktail 

€ 6.50   € 27.50

Pronol Prosecco piccolo €  7.00 

Bottega gold prosecco piccolo €   9.00

Bottega gold prosecco € 45.00

Schouwen-Druivenland Brut de
Zélande 

€ 49.50

Moët & Chandon Impérial
Champagne 

€ 90.00

Moët & Chandon Ice
Impérial Champagne 

€ 100.00

glas fles


