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Cerf VOLANT, Sauvignon

Tyrrell’s Hunter Valley, Chardonnay

Verfrissende wijn met een knisperende geur vol
exotisch fruit en een afdronk vol ananas en
limoen. Heerlijk als fris aperitief
Glas 4,25 | Fles 21,00

Blinkend kristalhelder, zalvend diep van smaak
met een snufje ceder, maar tegelijk ook puntig en
fris met fijne zuren. Rijp fruit, mineralen, gebrand eiken
en bourgondische rokerigheid perfect op elkaar
afgesteld. Loepzuiver en tergend lang van smaak.
Afkomstig uit de fameuze Hunter Valley, die bekend
staat om zijn complex droge witte wijnen
Fles 60,00

Rioja Vega, Viura
Stuivende geur van citrusfruit, een kruidige smaak
met frisse zuren en een middellange afdronk.
Kan als apéritief bij visgerechten, gevogelte
en niet te vergeten bij de barbecue
Glas 5,25 | Fles 28,50

Talma, Verdejo
Elegante en frisse witte wijn, uit 100% Verdejo
druiven gemaakt. Het heeft een stuivend aroma
van bloemen, tropische vruchten en frisse
citrustonen. De wijn is droog maar zeer
aantrekkelijk sappig. Het is smaakvol, fruitig
en verkwikkend. Een allemansvriend. Perfect
bij lichte lunchgerechten en zeer geslaagd
als aperitief of borrelwijn
Glas 5,00 | Fles 27,50

Les Colimonts, Viognier
Zachte en vriendelijke wijn met florale aroma’s en
een volle rijpe smaak, heerlijk bij carpaccio en vis
Glas 6,00 | Fles 33,00

Sutton Hill, Chardonnay
Milddroge, middelzware, lichtgele wijn met
ingetogen tonen van exotische vruchten als
mango en papaja
Glas 5,25 | Fles 28,50

Tyrrell’s Lost Block, Sauvignon Blanc
Helder lichtgeel van kleur met een heerlijke geur
van tropisch fruit en citrus. Droge en frisse smaak
met tonen van citrus, groene appels en tropische
vruchten. Aangename lange frisse en fruitige
afdronk. Heerlijk bij aperitief, salade, borrel,
vis en voorgerecht
Fles 45,00

ROSÉ
Cerf VOLANT, Cabernet Rosé
Eerlijk maar vooral heerlijk glas rosé! Tonen van
framboos en aardbei, niet zoet wel zeer
aangenaam
Glas 4,25 | Fles 21,00

Chateau Gassier, Esprit Gassier
Typische lichtroze Provence rosé. In de geur rood
fruit en lychee aroma’s. De smaak is fris en droog.
Met mediterraanse gerechten, lichte visgerechten
en gamba’s is deze rosé heerlijk te combineren
Glas 6,00 | Fles 33,00
Ook als magnum 1,5l fles te bestellen | 60,00
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Cerf VOLANT, Merlot

Familia Oliveda, Cava Brut

Ronde wijn vol rijp zwart fruit en een afdronk
vol kersen, bramen en ronde tannines. Voor bij
pasta’s en kipgerechten
Glas 4,25 | Fles 21,00

Mooie zachte mousse, aroma’s van perzik en
abrikoos vergezeld van een grote frisheid.
Ideaal als aperitief, voor een toast op goede
tijden en als begeleider van vrijwel alle
maaltijden en gerechten
Glas 4,95 | Fles 26,50

Sutton Hill, Shiraz
Elegante en kruidige Shiraz, met aroma’s van
rood fruit en vanille, de afdronk is lang en warm
Glas 5,25 | Fles 28,50

Cave Krier, Cuvée Elysée Brut Rosé

Soepel en fruitig, met klein pepertje. Heerlijk
bij de barbecue of tijdens de borrel
Glas 6,00 | Fles 33,00

Heeft een zalmroze kleur en is gemaakt van
100% Pinot Noir. Het bouquet is zeer fruitig met
tonen van aardbei en frambozen. De smaak is
vol en romig met een fijne mousse en een lange
fruitige afdronk. Uitstekend als apéritief
Glas 5,95 | Fles 32,50

Tyrrell’s Lost Block, Cabernet Sauvignon

Monthuys Pere et Fils, Champagne Brut

Fris fruit van de donkere bessen /cassis, met
kruidnagel. Levendig paars van kleur met een
zachte, vlezige textuur, die wordt gedreven
door het verse fruit. Als aperitief of bij pasta’s en
rood vleesgerechten
Fles 45,00

Romig van geur, met een volle smaak
Uitstekend bij vis, schaal- & schelpdieren
Fles 75,00

Rioja Vega, Tempranillo

Bourgogne Côte Chalonnaise, Pinot Noir
Krachtige wijn met een weelderige geur en
een stevige smaak van espresso, tabak en
chocolade. Smaakt heerlijk bij wildgerechten
en smaakvolle dessertkazen
Fles 52,50

CA’ de’ ROCCHI, Ripasso
Valpolicella met karakteristiek aroma, lekker bij
gegrild vlees en wildgerechten
Fles 60,00

Zaterdag = Steak Night
300 gr. gebakken sukadesteak
met frites en salade

17,50

Zondag = Rib Night
500 gr. gemarineerde spareribs
met frites en salade

17,50

Saint Saturnin Les Minvals Grande Réserve
Intens, granaatrode wijn. Ruikt naar rood fruit,
tijm en zoethout met een zijdeachtige structuur.
De aanwezige tannine zorgt voor een krachtige,
elegante wijn
Fles 55,00

