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Mousserende wijnen

FL Brut Vino Spumante 

Een overheerlijke bubbel uit Italië gemaakt van de druivensoorten Chardonnay en 
Garganega. Een makkelijk te drinken mousserende wijn met aroma's van groene appels en 
citrus. Vol en licht droog van smaak met een zeer aangename mousse. Uitstekend als 
aperitief, maar ook bij kleine hapjes of zomerse salades.

glas 5,50 fles 27,50


FL Vino Spumante rose

Een topper uit Italië: FL Rosé Vino Spumante Brut gemaakt van de druivensoorten Pinot 
Nero en Garganega. Deze mousserende wijn heeft aroma's van rood fruit zoals aardbeien. 
De zachte mousse maakt het geheel compleet! Licht droog van smaak en uitstekend als 
aperitief, maar ook bij visgerechten.

glas 5,50 fles 27,50


Champagne Beaumet

Deze heerlijke Champagne is goudgeel van kleur en heeft een fijne parelende mousse. De 
geur is licht fruitig en heeft tonen van geroosterd brood. De smaak elegant en verfijnd, 
verfrissend en complex met een fijne en lange afdronk

fles 65,00


Witte wijnen

Rural par Passion Grenache blanc/Chardonnay

Aroma’s van rozen en jasmijn, kruidige wijn met ananassmaken. 

glas 4,10 fles 20,50


Sauvignon blanc Las Rocas Chili 
Fruitige wijn met intense citrustonen en hints van groene appel.  
glas 4,10 fles 20,50  

FM Pinot Grigio Italië  
Fris droog van smaak met indrukken van peer en bloemen.  
glas 4,50 fles 22,50


Verdejo Valdelagunde Spanje 
Een verfijnde neus van bloesem en citrusfruit en in de smaak tonen van appel en abrikoos.  
glas 5,50 fles 27,50


Domaines Astruc, Vermentino Frankrijk  
Intense florale aroma’s evoluerend naar de geur van rozenblaadjes en peer 
glas 5,50 fles 27,50


Sancerre Domaine Andre Neveu Loire Frankrijk

Deze aromatische Sauvignon Blanc heeft verse, pittige citrus aroma’s 

en een overheerlijke zuurgraad. 
fles 45,00




Gruner Veltliner Pfaffl Oostenrijk

De zachte groene, naar peer geurende, rijpheid komt samen met de zachte romigheid. 
Naast het fruit verschijnen subtiele gist notities. Dun maar smaakvol en eenvoudig. De wijn 
biedt het typische van een prachtige Grüner Veltliner en een perfecte balans

fles 32,00


Ile La Forge Chardonnay – Frankrijk, Languedoc

Deze wijn heeft 60% gedurende 6 maanden houtopvoeding gehad in nieuwe Franse eiken 
vaten. Een rijk bouquet met aroma's van tropische vruchten en vanille

glas 6,75 fles 33,75


Pinot Blanc Fernand Engel

De wijn heeft veel rijkdom in de neus met fruitige aroma’s van peer, pruim, een vleugje 
specerij. de smaak van de wijn is fris en soepel, fruitig, prachtig zurenspel en een lange 
afdronk

fles 27,50


Rosé wijnen


Pierre Jean Grenache

Aroma's van aardbei en zoet rood bessenfruit. Deze wijn is soepel met frisse zuren en een 
uitstekende finish. 

glas 4,25 fles 21,25


JP Azeitao Portugal

In 2012 won JP Rose de zilveren medaille op Mondial de Rosé. JP Azeitao Rose is gemaakt 
van de druivensoort Syrah. Is lichtroze van kleur. In de neus aroma's van rozen, wilde 
bloemen en lichtrood fruit. Perfect te combineren met salades en schelpdieren, ook lekker 
om te drinken als aperitief

glas 4,50 fles 22,50


AIX Cotes de Provence

In de geur een rijp boeket van aardbei, frambozen en rode besjes maar ook een hint van 
bloesem en citrus fruit. De druiven worden met de hand geplukt dit jaar en dat merk je in 
het zuivere sap, alleen de beste druiven komen in aanmerking voor deze prachtige rosé. In 
de smaak is dat goed terug te proeven in deze rose, veel elegantie met nuances van rood 
fruit, grapefruit, limoen en een hint van lavendel en bloesem

fles 45,00


Rode wijnen:


Les 5 Vallees Grenache, Carignan, Syrah, Merlot

Sappige, smakelijk en zachte wijn, bezit veel fruitmet een diepe kleur

glas 4,10 fles 20,50


Merlot Angove Australie 
Beschikt over een complexe neus van bramen en bessen fruit. In de mond heerlijk rijpe 
kersen met indrukken van vanille en anijs.




glas 4,20 fles 21,00


Cabernet Sauvignon Angove Australie 
Een uitgebalanceerde wijn wat beschikt over een frisse neus met aroma’s van donker fruit. 
Heeft een rond en evenwichtige smaak met een pittige en droge afdronk.  
glas 4,20  fles 21,00


Luc Pirlet Malbec - Frankrijk, Languedoc 
Deze Malbec heeft een mooi, levendig en donkerrode uitstraling. Aroma’s van violet en rode 
vruchten, een stevige wijn met rijke robuuste tannines.  
glas 6,75 fles 33,75 

JP Azeitao Tinto Portugal 
Portugese wijn van Bacalhoa die gemaakt is van de druivensoorten Castelão, Aragonez en 
Syrah. Deze wijn heeft een mooie donkerrode kleur en beschikt over een mooie neus van 
rijp fruit, kersen en zwarte bessen. Het heeft een frisse, fruitige smaak met een heel 
zachte afdronk. Lekker bij lichte vleesgerechten of stevige visgerechten

glas 4,25 fles 21,50


Valpolicella Classico Capitel della Crosara Ripasso - Italië  
Een blend van drie verschillende druivensoorten: Corvina Veronese, Rondinella en Molinara. 
Deze wijn heeft maar liefst 16 maanden houtrijping gehad op vaatjes van Frans en 
Amerikaans eiken. Intense aroma’s van kaneel en amandelen, naast rood en zwart fruit. Vol 
en rijk van smaak, fluwelig zacht met indrukken van kersen en specerijen  
glas 9,00 fles 45,00


Pinot Noir Classique Luc Pirlet Frankrijk, Languedoc 
Aroma’s van kersen, frambozen en pruimen. Deze wijn heeft elf maanden houtrijping gehad 
op 100% Frans eiken, waarvan 40% nieuw. Veel fruit met zachte tannine, frisse zuren en 
een lange afdronk. 
glas 6,50 fles 32,50


Fleurie Domaine de la madone

De kleur is paars rood. U ruikt veel rood fruit (frambozen, aardbeien) en mineraliteit. De 
smaak is fris met veel fruit, iets tannineus. De structuur is goed en de afdronk lang. Deze 
wijn past uitstekend bij gevogelte, wit vlees en kazen.

fles 37,50


Chateau de Trignon Cotes du Rhone

Een rode wijn uit de Côtes du Rhône samengesteld uit de druivenrassen Grenache en Syrah. 
De oogst vindt handmatig plaats en een gedeelte van de wijn ondergaat houtrijping in vaten 
van Frans eiken. Deze wijn heeft een diep granaatrode kleur en een vrij stevige neus van 
kersen, zoethout en kruiderij. Het is een complexe wijn met indrukken van bosbes, vol en 
stevig van smaak met een lange afdronk. Uitstekend te serveren bij gerechten met 
stoofvlees met Provençaalse kruiden, klein wild en rood vlees.

fles 30,00


