
       

DOW's - Masterblend White Port

Een friszoet aperitief met intense aroma's van amandelen en
bloesem en een zachte, lange afdronk.

Herkomst: Portugal Glas 俉 3,50

DOW's - Masterblend Ruby Port

Herkomst: Portugal Glas 俉 3,50

WINES

port

Diep en levendig robijnrood. Is vol en heeft aantrekkelijke
aroma's van rood fruit. In de smaak fris en jeugdig met
frambozen en kersen. Een lange, intensieve afdronk.



              

Witte wijnen

Prosecco Frizzante Veneto 071

Een heldere licht strogele wijn. In de smaak zeer jong, fris en
levendig. Een fantastisch apéritief maar ook perfect lichte
gerechten.

Herkomst: Italië Fles 俉 24,00

Monterre, Chardonnay

Het wijnproductieproces onder lage temperaturen zorgt voor
een licht geel, briljantachtige kleur met een fijn, droog maar
fruitig bouquet.

Herkomst: Frankrijk Glas 俉 3,75

Fles 俉 18,00

Laroche - Sauvignon Blanc BY Viña Laroche

Helderwit met intense, geurige aroma's van appel, meloen
en passievrucht aangevuld met verleidelijke, florale tonen.
Rond en 'crispy'.

Herkomst: Chili Glas 俉 4,35

Fles 俉 21,00

Luigi Bosca - Finca La Linda, Chardonnay Unoaked

Goudgele Chardonnay met geurige aroma's van mango,
perzik en abrikoos. Een droge, frisse, maar ook volle en
zachte wijn.

Herkomst: Argentinië Fles 俉 23,50

Rosé wijnen

Rode wijnen

Vicente Gandia - Marques de Plata Rosado Bobal

Een fonkelend roze rosé met een fruitige geur, een droge,
frisfruitige, bessenachtige smaak en een opwekkende, pittige
afdronk.

Herkomst: Spanje Glas 俉 3,75

Fles 俉 18,00

Monterre, Merlot

Eerlijke toegankelijke rode wijn met veel rood fruitaroma's in
bouquet en smaak.

Herkomst: Frankrijk Glas 俉 3,75

Fles 俉 18,00

Laroche - Cabernet Sauvignon BY Viña Laroche

Een robijnrode wijn met verleidelijke aroma's van rijp,
donkerrood en paars fruit. Een volle, rijke wijn die zacht en
rond overkomt.

Herkomst: Chili Glas 俉 4,35

Fles 俉 23,50

Luigi Bosca - Finca La Linda, Malbec

Naast impressies van kersen en kruiden toont de wijn het
aroma van rood fruit. Rijpe smaak en niet te zwaar.

Herkomst: Argentinië Fles 俉 23,50

mousserende wijn




