
WIJN



WITTE WIJNEN
La Carminaia € 2.95 € 15.00
Italië | Emilia Romagna | Trebiana & Chardonnay
Een frisse, fruitige wijn met een bleke strogele kleur, 
en een plezierig aroma van perzik en meloen.

Perdido Blanco  € 2.95 € 15.00
Spanje | Navarra | Viura 
Geurige elementen van peer en ander wit fruit. 
De smaak is sappig en vol met een prettige zuurbalans.

Kiwi Cuveé Sauvignon Blanc  € 3.95 € 18.00
Frankrijk | Languedoc-Rousillon | Sauvignon Blanc  
Licht geel van kleur met een intense geur van kruisbessen en 
tropisch fruit. Aangenaam frisse zuren die goed in balans zijn 
met het aanwezige fruit.

Heritage Chardonnay   € 3.95 € 18.00
Chili | Central Valley | Chardonnay  
Plezierig drinkbare Chardonnay die niet snel verveelt. 
In de smaak vooral elementen van tropisch- en citrusfruit. 
De afdronk is zacht.

The Wolftrap White    € 22.50
Zuid-Afrika | Westkaap | Viognier, Chenin Blanc & Grenache blanc  
Heldere gele kleur, een complexe geur met tonen van bloesem, 
citrus, kruiden, vanille en abrikoos. Een volle, rijpe aanzet, 
met rijke smaak van steenfruit, kruiden en een vleug je eikenhout.

Les Vignes Retrouvées Blanc    € 25.00
Frankrijk | Sud Ouest | Gros Manseng, Arrufiac & Petit Courbu  
Mooie geelgroene briljante kleur, met de geur van ingeweekt 
fruit en citrustonen. In de smaak fris met een vettige structuur 
en een lange afdronk. Een finale met veel fruit en frisheid.

Castel Firmian Riserva Pinot Grigio    € 27.50
Italië | Zuid-Tirol | Pinot Grigio  
Goudgele kleur. Een complexe geur van rijp fruit (peer en 
perzik), kamille en hout. De smaak is kruidig, vol en rijp. 
De invloeden van het hout en het rijpe fruit zijn goed in balans. 
Een zeer complete wijn.



RODE WIJNEN
La Carminaia € 2.95 € 15.00
Italië | Emilia Romagna | Sangiovese 
Een intens robijnrode kleur. In de geur invloeden van rood fruit. 
De smaak is soepel en vriendelijk.

Mil Aromas  € 2.95 € 15.00
Spanje | Valencia | Cabernet Sauvignon & Bobal  
Soepele rode wijn met smaakelementen van pruimen en 
zwarte bessen.

Bortoli Shiraz  € 3.95 € 18.00
Australië | New South Wales | Syrah   
Paarsrode kleur, in de geur kruidig, rijpe pruimen en zwarte 
bessen ondersteund door indrukken van koffie en karamel.
Fruitrijke smaak en een zachte structuur.

Stellar Merlot    € 3.95 € 18.00
Zuid-Afrika | Westkaap | Merlot   
Een 100% biologische wijn, zonder toevoeging van sulfiet. 
Mooi rood van kleur met een geur van vanille, pruimen en 
chocolade. Zacht van smaak en ronde tannines.

The Wolftrap Red    € 22.50
Zuid-Afrika | Westkaap | Syrah, Mourvèdre & Viognier   
Dieprood van kleur, met een robuuste droge smaak van 
donker fruit, geroosterde koffie- en cacaobonen. 
De smaak is sappig, fruitig, rond en kruidig met rijpe tannines. 

Les Vignes Retrouvées Rouge    € 25.00
Frankrijk | Sud Ouest | Tannat, Cabernet Sauvignon & Pinenc 
Een gulle en open wijn en met een mooie volle smaak maar 
ook voldoende frisheid. Aroma’s van bosbessen, bramen en 
vanille. De tannines zijn mooi rond en rijp.

Castel Firmian Riserva Teroldego Rotaliano    € 27.50
Italië | Zuid-Tirol | Teroldego   
Intens donkerrode kleur, complex karakter met een aroma 
van rijp rood fruit, pruimen en zwarte bessen. Een zoete aanzet, 
een sappige en rijpe smaak van pruimen en wat zoethout. 
De afdronk is lang en aangenaam.



ROSÉ WIJNEN
Perdido Garnacha rosado  € 2.95 € 15.00
Spanje | Navarra |  Grenache  
Een intense en heldere robijnrode kleur. De geur is zeer fruitig 
met duidelijke kenmerken van aardbei en frambozen. 
De smaak is heerlijk fris, fruitig, levendig en vol. 
Een aangename afdronk sluit het geheel af.

Oude Kaap Rose Blanc de Noir  € 3.95 € 18.00
Zuid-Afrika | Westkaap | Pinotage   
Mooi licht van kleur. In de geur heeft deze rosé elementen van 
rood fruit zoals aardbei, frambozen en kersen. 
De smaak is zacht en toegankelijk, een mooie dosis fruit die 
aan de zomer doet denken.

DESSERTWIJN
Pacherenc du Vic-Bilh Collection  € 5.50
Frankrijk | Sud Ouest | Gros Manseng, 
Peti Manseng, Arrufiac & Petit Courbu   
De wijn is strogeel van kleur en heeft een zeer rijk geschakeerde 
neus, typisch voor een jonge wijn gemaakt van meerdere 
druivensoorten. Herkenbaar zijn aroma’s van rijp fruit, honing en 
een verfijnde houttoon.

MOUSSERENDE WIJNEN
La Gioiosa Prosecco Frizzante  € 5.95 € 18.00
Italië | Treviso | Prosecco   
Frisse geur van wit fruit en citrus. De smaak is zacht met een 
lichte mousse en een zuivere afdronk.

Moët & Chandon Brut Impérial    € 75.00
Frankrijk | Champagne | Pinot noir, Pinot meunier & Chardonnay
De smaakstijl van Moët is licht en zacht. Deze Brut Impérial 
smaakt droog en heeft een milde nasmaak.


