
Witte wijnen
Vino Cano, Les Domaines Robert (huiswijn) € 17,50
Frisse droge witte wijn uit de Pays d’Oc met veel smaak. 
Gemaakt van Vermentino, Semillon en Sauvignon druiven.

Jose Galo, Bodegas Rueda Pérez  € 19,50
Typische Rueda met 100% Verdejo druiven, veel smaak en geur 
van onder andere passievrucht en grapefruit.

Pouilly Fume, Jean Pabiot, Domaine des Fines 
Caillottes     € 29,00
Topwijn uit de Loire, gemaakt van 100% Sauvignon. Intense en 
complexe geur, met de smaak van tropische vruchten als mango 
en passievrucht.

Chablis, Domaine Millet   € 39,00
Klassieker uit de Bourgogne gemaakt met 100% Chardonnay 
druiven. De wijn wordt gemaakt op de beste bodemsoort in de 
Chablis.

Mousserende wijnen
Champagne Gatinois Brut Tradition Grand Cru  
      € 67,50
Deze champagne wordt gemaakt in het Grand Cru plaatsje Ay, 
waar veel beroemde champagne huizen zijn gevestigd. De wijn 
heeft een perfecte geur en is een prima maaltijdbegeleider. De 
combinatie van de druiven die worden gebruikt (80% pinot noir 
en 20% chardonnay) maakt deze champagne een beetje geel-
roze van kleur.

Domaine Tilleuls, Fines Perles des Tilleuls € 32,50
Frisdroge mousserende wijn uit de Loire, 100% gemaakt van 
Chardonnay op de Méthode Traditionnelle.

Rosé wijnen
Claude Val, Mise Paul Mas (huiswijn)  € 17,50
Mooie zuivere wijn, met in de smaak aardbeien, kersen, zachte 
citrus en zachte specerijen. Kwieke en montere rosé.

AOC Coteaux d’Aix en Provence, Domaine Naïs  
      € 19,50
Deze rosé heeft een zalm-roze tint en heeft alles in zich wat 
wordt verwacht van een rosé. Met veel geur en lekker fris van 
smaak. Heerlijk bij salades, mediterrane gerechten en gegrild, 
wit vlees.

Port
Kopke Port LBV (per glas)   € 3,75
De L.B.V. is een port-wijn van grote finesse, vol van smaak, 
soepel en met een fruitig aroma. Door de houtrijping is deze 
port eerder op dronk als een Vintage Port. Perfect als aperitief of 
bij een stevig stuk kaas.

Rode wijnen 
Claude Val, Mise Paul Mas (huiswijn)  € 17,50
Een fruitige, goed uitgebalanceerde en soepele wijn. In de geur 
ontdekken we frambozen en een hint van bloemen.

Nero d’Avola, Baglio Del Conte  € 19,50
Kruidige rode wijn met veel rijp, donker fruit van het zonnige 
Sicilië, gemaakt van de Nero d’Avola, het “zwart uit Avola”, dé 
authentieke druif van Sicilië. Een zachte, elegante rode wijn, 
waarin de smaak van bessen, kersen en kruiden de boventoon 
voert.

Don Ramon, Campo de Borja   € 23,50
Don Ramón van Bodegas Aragonesas is een temperamentvolle 
wijn, gemaakt van de druivensoorten Garnacha (75%) en 
Tempranillo (25%). Deze wijn rijpt voor een gedeelte op rvs 
tanks en voor een gedeelte op eikenhout. Het deel van de wijn 
welke op tank rijpt zorgt voor de frisheid terwijl het deel in de 
eikenhouten fusten zorgt voor een licht vanille- en houtaroma.

Fleurie, Pierre Ferraud & Fils   € 29,00
Frisse, makkelijke rode wijn met veel rood fruit als aardbeien, 
maar vooral frambozen. Klassieke wijn uit de Beaujolais.

Valpolicella Classico, Casal Busol  € 29,00
Volle krachtige wijn gemaakt langs de oevers van het 
Gardameer, vlakbij het plaatsje Bardolino.

Heeft u een dieetwens of allergie? Meld het ons.
De keuken is geopend van 12.00 tot 21.30 uur.

Like ons op Facebook!
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