
PROSECCO CASA DEFRA - ITALIË (200 ML) 7,5
Excellente prosecco  met een fi jne aanzet, fruitig en aromatisch maar droog.  
Ongeloofl ijk zacht mondgevoel met veel materie en extract. 

CAVA EXIMIUS - VALENCIA - SPANJE 26
De typische Intaliaanse parels zullen altijd in de smaak vallen.

BUBBELS

FRANKRIJK - PAYS D’OC 3,70 5,50 10 19
WIT - MON SAUVIGNON PRÉFÉRÉ (1L)
ROSE - TIBERIUS ROSÉ

ROOD - MON MERLOT PRÉFÉRÉ (1L)
Fruitgedreven wijnen uit het zonnige zuiden van Frankrijk. 
Soepele en vlotte drinkwijnen met veel smaak en een veelzijdig karakter.
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CHATEAU LAMOTHE VINCENT - SAUVIGNON BLANC - FRANKRIJK - BORDEAUX 21
Verfrissende en verfi jnde witte Bordeaux. Veel limoen en pompelmoes, droge en 
dorstlessende afdronk. Lekker bij fi jne visgerechtjes.

SASSO DEI LUPI - PINOT GRIGIO - ITALIË - UMBRIË 22 
Zonnige maar droge witte wijn uit midden Italië. Zijn licht aromatisch karakter gaat 
heerlijk samen met licht gekruide visgerechten of als aperitief.

LES JAMELLES - CHARDONNAY - FRANKRIJK -  PAYS D’OC 23 
Rijpe, zuiderse stijl chardonnay. Boterachtig en zacht karakter dat zich tot vele 
maaltijden leent.

WEINGUT BOCH - RIESLING - DUITSLAND - MÖSEL 26 
Frisse, droge maar vette stijl. Deze koning van de witte druiven kan zo goed als elke 
maaltijd aan en kan ook als verfrissend aperitief meer dan bekoren. 

SAINT VÉRAN CLASSIC - DOMAINE DE PONCETYS - FRANKRIJK - BOURGOGNE 31 
De bakermat van de Chardonnay. Klassewijn die met zijn edel karakter een 
meerwaarde is voor elk heerlijk visgerecht.

WITTE WIJNEN

CHATEAU LAMOTHE VINCENT - CABERNET SAUVIGNON - FRANKRIJK - BORDEAUX 21 
Sappige stijl Bordeaux. Droge, lekkere, volle fruitige smaak. 
Trouwe gezel van de klassieke Franse keuken.

LE VIGNATE - PRIMITIVO - ITALIË - SALENTO 22 
Zuiders en zonnig. Lekker, vol, rond en kruidig. Intens maar vriendelijk karakter. 
Absolute aanrader bij vleesgerechten en  stoofpotjes.

ALEX CRIANZA - TEMPRANILLO - SPANJE - NAVARRA 24 
Rijke, vlezige stijl naar voorbeeld van Rioja. De uitgebalanceerde houtrijping geeft een 
verleidelijk getoast toetsje vanille in de afdronk. Gebakken en gegrild vlees.

CAIRANNE - DOMAINE BRUNELY - FRANKRIJK - RHÔNE 27 
Diepe, volle smaak maar vrij fris en elegant van karakter. Het edele en zacht kruidige 
karakter van de mourvèdre komt in de afdronk mooi naar boven. 

TORO DE PIEDRA - CABERNET SAUVIGNON & SYRAH - GRAN RESERVA - CHILE - CURICO VALLEY 29 
Robuust karakter, typisch Chileense stijl. Opgelegd fruit en een duidelijke cassistoets. 
Stevige maar sappige en gepeperde fi nale. 
Houdt met gemak elk stukje vlees in bedwang.

RODE WIJNEN


