Aperitief- / dessertwijn:
Behugo wijncocktail (20 cl)
Een 100% natuurlijke wijncocktail op basis van spumante met vlierbes, verse munt
en citroen. Heerlijk verfrissend met een klein zoetje en een fijne bubbel. Slechts 5,9%
alcohol. Lekker als aperitief, bij pittige gerechten en bij ijs of vruchten.

Per fles (20 cl.): € 6.95

Witte wijnen:
Huiswijn droog: La Plume, Chardonnay
La Plume Chardonnay heeft een delicaat aroma van fris geel- en tropisch fruit.
Een frisse en fruitige wijn die heerlijk is als aperitief, maar ook goed
combineert met allerlei gerechten van vis, schelpdieren en wit vlees.

Per glas: € 4.35

Per fles: € 22.95

Huiswijn zoet: Burg Layer Schlosskapelle
Nahe, Duitsland
Deze wijn biedt in de geur sappig rijp fruit van de müller-thurgau en de riesling druif.
In de toegankelijke smaak is er naast frisheid ook een harmonieus licht zoetje. Voor
de liefhebbers van de traditioneel gemaakte Rijnwijn. Combineert goed bij pittige
gerechten met vis of wit vlees.

Per glas: €4. 45

Per fles: € 23.95

Domaine Gayda, Viognier
I.G.P. Languedoc, Frankrijk
De Domaine Gayda Viognier is explosief in de neus met geuren van abrikoos, perzik
en iets acacia bloesem. De wijn is elegant, gebalanceerd en rijk van smaak.
Deze zachte florale wijn smaakt goed bij groentegerechten, vis of wit vlees met
zoetzure saus en pittige gerechten.

Per glas: € 4,75

Per fles: € 29.95

Casa Silva Colección, Sauvignon Blanc
Colchagua Valley, Chili
De Casa Silva Colección Sauvignon Blanc heeft een lichtgele kleur met groene
reflecties. In de neus frisse aangename aroma's van tropisch fruit. Verfrissend in de
mond, mooi gebalanceerd met hinten van mango, kiwi en roze grapefruit.
Deze frisse wijn smaakt geweldig met gebakken groenten, verse salades of zachte
kazen. Tevens is deze wijn uitermate geschikt bij vis en schaal- en schelpdieren.

Per fles: € 33.95

Rode wijnen:
Huiswijn: La Plume, Cabernet Sauvignon
La Plume Cabernet Sauvignon is een soepele rode wijn met een diep paarsrode
kleur. De geur kenmerkt zich voornamelijk door kersen en zwarte bessen. Het
fruitige karakter komt ook in de smaak terug. Deze wijn is mooi in balans,
complex en heeft een mooie structuur.
Deze wijn kan goed gedronken worden als aperitief en combineert geweldig
bij (pittige) gerechten van wit en rood vlees.

Per glas: € 4.35

Per fles: € 22.95

Domaine Gayda, Syrah
I.G.P. Languedoc, Frankrijk
De Domaine Gayda Syrah heeft 6 maanden op eikenhouten vaten gerijpt. De wijn
heeft een diep donkere kleur. In de geur zit zwarte peper en andere kruiden.
Krachtige afdronk met tonen van veel rijp zwart fruit.
Deze krachtige wijn smaakt goed bij gegrilde vleesgerechten, stoofvlees en vooral
bij lamsvlees.

Per glas: € 4,75

Per fles: € 29.95

Kaiken Reserva, Malbec
Mendoza, Argentinië
De wijn is diepdonker met een zweem van violet in de kleur en hij heeft uitbundige en
heerlijk zuivere aroma’s. In zijn smaak ontdekt men onder meer bessen, cassis, hinten
van mint en geroosterde amandelen, terwijl het fruitige accent hem een extra
dimensie geeft. Voorts imponeert deze wijn door zijn excellente structuur, eindigend
in een verrassend lange en complexe afdronk.
Deze Malbec kan uitstekend worden gedronken bij (pittige) gerechten met rood vlees,
wildschotels en bij kaasplateaus.

Per fles: € 32.95

Rosé wijnen:
Huiswijn: La Plume Sincault rosé
De lichtroze kleur is kenmerkend voor de sincault druif. De geur is rijk van het
fruit van rode kersen, aardbei en framboos. De mond geniet van het sappige
rode fruit en een fraaie fristoon. Volmaakt in balans, met een zuivere, lange
finale.
Sappig en gul fruit, zowel in de neus als op de tong. Fris en dorstlessend, een
modern licht aperitief. Combineert goed bij salades, vis- en op fruit gebaseerde
gerechten.

