Huiswijn is rood

3,75 / 19,95

Ziobaffa rood
Huiswijn wit

3,75 / 19,95

Ziobaffa wit
Batasiolo sunsi
Piesporter michaelsberg
Huiswijn rose

3,75 / 19,95

Degras rose
Alcoholvrij

19,95

Kaart wijn per fles prijs: 19,95 m.u.v. sancerre en barolo
DeGras merlot
DeGras cabernet sauvignon
Batasiolo barolo

39,95

Gavi docg
Dopff pinot blanc
Brochard sancerre

29,95

Dessertwijn prijs per glas
Delas freres muscat

3,75

Hugo
Prosseco
Port wit
Port rood Ruby
Port rood Tawny
Sherry droog/medium
Martine wit/rood

4,50
5,50
3,75
3,75
4,50
3,75
3,75

WIJN &
DIGESTIEVEN

Beni di Batasiolo Barolo

Ziobaffa Toscane Rosso
Italië | Toscane

Ziobaffa, Pinot Grigio

Italië | Piemonte

Deze biologische wijn heeft

Italië | Toscane

Krachtig en robuust, jaren gerijpt tot een complexe, sublieme wijn die zowel

een intens, fruitig aroma en

Rijke aroma’s van appel en peer en

stevige schotels als verfijnde gerechten begeleidt.

tonen van specerijen en een

subtiele citrustonen. Uitstekende

Past uitstekend bij gebakken en gegrild rundvlees, stoofschotels, hartige

mooie balans in de tannines.

begeleider van visgerechten,

pastagerechten, wildgerechten en kazen.

pasta’s met roomsaus en lichtere

Beni di Batasiolo Sunsi
Italië | Piemonte

kaassoorten. Ook ideaal als

Dopff pinot blanc

aperitiefwijn.

Frankrijk | Elzas
Ronde en zachte smaak.

Deze strogele blend van
Chardonnay en Sauvignon
Blanc laat zich goed
combineren met diverse
bereidingen van mosselen.

Piesporter Michelsberg
Duitsland | Mosel
Een aromatische zoete wijn uit de
omgeving van het plaatsje Piesport
in de Moezel. Drink deze wijn als
aperitief of bij een dessert.

DeGras Merlot

Beni di Batasiolo
Gavi d.o.c.g.
Italië | Piemonte
De geur is zacht met tonen van
vers fruit en witte bloesem.
Droog en verfrissend van

visgerechten, koud vlees,
mosselen en bij asperges.

Frankrijk | Rhône
Intense geur van fruit en (witte)

Brochard sancerre
Frankrijk | Loire
Een zeer typische droge

DeGras Cabernet Sauvignon

en fruitige Sancerre met

Chili | Colchagua

bloemige geuren en

Diep robijnrode kleur. Rijp, zwart fruit in de neus met grafiet en zoete

aroma’s van wit fruit.

diverse kazen.

in combinatie met salades,

Delas freres muscat

koffie. Medium bodied, soepele en harmonieuze smaak met aangename

zachte tannines. Mooi in combinatie met steak, gegrild vlees, wild en

Heerlijk aperitief. Ook fraai

evenwicht.

Diep robijnrode kleur met aroma’s van rijpe bramen en pruimen,vanille en

specerijen. Ronde smaak met hinten van zwarte kersen, pruimen en zeer

lichtdroog en een mooie frisheid.

smaak, opwekkend en mooi in

Chili | Colchagua

bessen en kersen. Ideaal bij rood vlees en diverse kaassoorten.

Evenwichtig met vers fruit,

bloemen. Delicate frisheid, volle
body zonder overmaat, fruitige
aroma’s en een afdronk met licht
citrus. Deze aromatische wijn is
heerlijk bij nagerechten met fruit.

