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Matile Pinot Grigio  4,75  |  22
Pinot Grigio, Italië

Matile Merlot 4,75  |  22
Merlot, Italië

Matile Rosé  4,75  |  22
Merlot, Italië
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La Cour des Dames  4,75  |     22
Chardonnay Frankrijk  |  Heerlijke, zuiver gemaakte droge Chardonnay met de 
geur van rijp geel fruit en een volle, evenwichtige smaak. De afdronk is sappig 
en aromatisch.
	
Felix Lorenzo Cachazo Rueda 4,75  |     22
Verdejo Spanje  |  Verleidelijke tonen van perzik en passievrucht aangevuld 
met wat grassigheid. In de mond fris met wel meer abrikoos en een sappige 
afdronk met tonen van anijs.
	
Castello de Medina 5  |  23,5
Sauvignon Blanc, Rueda Spanje  |  Droge witte wijn met een kenmerkend fris 
aroma van citrusfruit. De smaak is lang, vol en evenwichtig, met een lange, 
sterk aromatische afdronk.
	
Raphaël Luneau Muscadet Sevre Et Maine Sur Lie 5,5  |  23,5
Melon de Bourgogne, Frankrijk  |  Knisperend droog, zonder hout of vettigheid 
smaakt de wijn uitstekend bij een breed scala van ‘Fruits de mers’ zoals 
 Zeeuwse mosselen.

Passimento Bianco Romeo & Juliet 6,5  |   27,5
Garganega, Italië  |  De Passimento Bianco is een heerlijke witte wijn uit de 
buurt van Verona, de stad van Romeo & Juliet. Intense aroma’s van citrus, 
perzik en amandelen komen naar voren. De smaak is zacht en fris met een 
soepele afdronk.
	
Panamera 7,5  |      31
Chardonnay, Californie   |  Panamera Chardonnay is rond en romig met  smaken 
van abrikozen, vanille en kaneel. De smaak is heerlijk vol maar met voldoende 
frisheid door de fermentatie op roestvrijstalen tanks. De afdronk is fruitig, 
lang en rijk. Een genot.

Sancerre -  |   37,5
Sauvignon Blanc Frankrijk  |  Deze wijn heeft frisse citrus tonen en een volle 
stevige smaak met mineraliteit en een fijne afdronk.

Saint Clair Pioneer Block 1 -  |     35
Sauvignon Blanc, Marlborough Nieuw-Zeeland  |  Deze heerlijke  Pioneer 
Block1 Sauvignon Blanc van Saint Clair is alles wat je van een Nieuw- 
Zeelandse   sauvignon blanc mag verwachten. De aroma’s van gerijpte grape-
fruit, passievrucht en zwarte bes stuiven je glas uit. Een echte aanrader!
	
M. Chapoutier Domaine Des Granges de Mirabel  -  |  29,5
Biologisch / Viogner, Frankrijk  |  De kleur van de wijn is vrij intens geel met 
een groene hint. In de geur zijn fijne abrikoos en perzik aroma’s en ook mar-
melade. In de smaak combineren rondeur en frisheid, die zo karakteristiek 
zijn voor viognier van vulkanische bodem.
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L’Arjolle Côtes de Thongue 4,75 |      22
Wit  |  Sauvignon Viognier Frankrijk |  Sprekende geur van 
appel en rijp geel fruit, zoals  perzik en abrikoos. De smaak 
is toegankelijk, opvallend sappig, soepel en fris. 
 
L’Arjolle Côtes de Thongue 4,75  |      22
Rood  |  Merlot Cabernet Sauvignon Frankrijk  |  Een diep-
rode kleur en een krachtige, kruidige geur. De smaak is vol, 
krachtig en rond, met een fijne en aromatische afdronk. 
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Calalenta 5,5  |    25
Merlot, Abruzzen Italië  |  In de mond heerlijk verfrissende smaak met tonen 
van fris fruit, bloemen met een zachte heerlijke minerale tonen, gevolgd door 
een lange afdronk met een frisse zuurgraad in combinatie met vers fruit. 

Castello de Medina Rose 5  | 23,5
Grenache, Rueda Spanje  |  Dé zomerrosé: licht zalmroze van kleur en fijn 
fruitig van geur, met nuances van rijpe vruchten en kruiden. 

MIP 7,5  |    35
Grenache, Syrah, Cinsault, Provence Frankrijk  |  Helder bleekroze rosé met 
een frisse, toegankelijke smaak en expressieve aroma’s van perzik, citrus, 
klein rood fruit en rozenblaadjes. 

La Cour des Dames 4,75  |    22
Malbec Frankrijk  |  Helderrood van kleur, friskruidig van geur met nuances 
van groene kruiden, klein rood fruit en vanille. De smaak zet soepel en rond 
in en ontwikkelt zich evenwichtig met een geurige afdronk en licht eiken-
hout. 

Vivanco Crianza 6 | 26,5
Tempranillo, Rioja Spanje  |  Deze verfijnde Crianza is een mooi voorbeeld 
van eigentijdse Rioja. Dus zeker geen traditionele, vaak te lang in oude 
 eiken fusten gerijpte wijn met een wat uitgeklede, droge smaakstructuur. De 
 tempranillo druiven worden laat geplukt – pas in oktober – en komen van 
eigen wijngaarden in Rioja Alta. 

Mister Wisdom 5  | 23,5
Cabernet Sauvignon, Californie  |  Een smakelijke wijn, waarin aroma’s van 
cacao en vanille worden vergroot door de rijke geuren van krenten en donker 
gerijpt fruit. Aangename geuren van cassis en cola naast kaneel en nootmus-
kaat ronden deze zachte wijn af. 

San Gaetano Primitivo di Manduria 5,75  |  27,5
Primitivo Italië  |  Volrood van kleur, intens en rijk van geur, met kruidige, 
jam-achtige en vanilletonen. De smaak is rond, zacht en vol, met milde, 
even wichtige tannine en een aanhoudende afdronk. 

Charles Heidsieck     -  |   69
Brut Réserve  
Chardonnay, Pinot Noir en Meunier, 
Champagne, Frankrijk  |  Complex en rijk  
dankzij maar liefst 40 reservewijnen. De ultieme 
Champagne om het leven mee te vieren.

Portium Cava DO Brut 6  |  26,5
Macabeo Xarel-lo, Parellada  | Chardonnay Spanje

Portium Cava DO Rosé  6,5  |  27,5
Macabeo Parellada Pinot Noir Spanje

dessertwijn
Di Lenardo Vineyards 
venezië  6,5  |  29,5
Giulia Pass the Cookies!  
Verduzzo unoaked, Italië

Volle, goudkleurige tint met  
in de geur tonen van acacia, noten, 
vanille en honing. De smaak 
is volzoet met een aangename 
 fris heid en tonen van citrus.


