
 
          GLAS  FLES
          

CAVA RESERVA SPANJE - XAREL LO EN MACABEO DRUIVEN    € 5.50  € 27.00

MOËT & CHANDON BRUT  FRANKRIJK, CHAMPAGNE       € 59.00

MOËT & CHANDON BRUT ROSÉ  FRANKRIJK, ROSÉ CHAMPAGNE     € 69.00

MOËT & CHANDON ICE  FRANKRIJK, CHAMPAGNE       € 69.00

DOM PERIGNON BRUT ROSÉ  FRANKRIJK, CHAMPAGNE - ROSÉ CHAMPAGNE | 2004   € 375.00

CIELO BLUSH (HUISWIJN)  ITALIE – PINOT GRIGIO    € 4.00   € 19.00 
Fruitige smaakvolle droge rosé met een klein zoetje op het eind    

MIP PREMIUM  FRANKRIJK, PROVENCE      € 7.00   € 37.50 
Prachtig licht rose van kleur, qua smaak bloemig en geel fruit. 
Dit is een top rosé

 

  

ROSE WIJNEN



 
          GLAS  FLES
          

LAVILA BLANC (HUISWIJN)  FRANKRIJK – UGNI BLANC & COLOMBARD € 4.00  € 19.00

Frisse droge witte wijn met heerlijke tonen van fruit

JG (ZOET HUISWIJN)  DUITSLAND      € 4.00  € 19.00

Lichte zoete wijn met een frisse, fruitige smaak

MONTGRAVET  FRANKRIJK – SAUVIGNON BLANC    € 4.50  € 22.00

Stuivend en opwekkend met de smaak van verse appel en citrus

DOMAINE LASSERE  LANGUEDOC - CHARDONNAY    € 4.75  € 24.00

Vol en licht romig van smaak

CA TULLIO  ITALIË – PINOT GRIGIO      € 5.25  € 27.00

Een zacht en fris mondgevoel

EYLO RUEDA  SPANJE – VERDEJO      € 5.50  € 27.00

Een volle smaak van limoen en appel

NORTON  ARGENTINIE, MENDOZA - CHARDONNAY RESERVA   € 8.75  € 42.00

Prachtige wijn die 11 maanden heeft gerijpt in Franse eikenhouten vaten

 

ROSE WIJNEN

WITTE WIJNEN PER GLAS

 
          GLAS  FLES
          

LES BORIES  FRANKRIJK – MERLOT      € 4.00  € 19.00

Zacht sappige wijn met lichte zuren

IL MURI   ITALIE – NEGROAMARO      € 5.00  € 25.00

Mooie diepe kleur en een verfijnde bitterheid

CULEMBORG  ZUID AFRIKA – CABERNET SAUVIGNON   € 5.00  € 25.00

Stuivend en opwekkend met de smaak van verse appel en citrus

FAMIGLIA BIANCHI  ARGENTINIE – MALBEC     € 6.00  € 30.00

Kruidig fruit gaan hand in hand in deze tikje stoere rode wijn 

ZOLLA  ITALIË, PUGLIA PRIMITIVO      € 6.00  € 30.00

Duidelijke tonen van rijp rood fruit, zacht in tannines en zelfs zo 

lekker dat deze ook in magnum verkrijgbaar is

EL PERDIQUERO RISERVA CIGALES  SPANJE – TEMPRANILLO   € 6,00  € 30.00

Krachtige rode wijn 

NORTON  ARGENTINIE, MENDOZA - MALBEC RESERVA   € 8.75  € 42.00

Heerlijk volle wijn, een echte krachtpatser  

 

RODE WIJNEN PER GLAS



 
          
          

BOSCHENDAL CHARDONNAY PINOT NOIR       € 36.00

Aantrekkelijke diepe gouden kleur met een kopertint. De Chardonnay druif domineert 

en zorgt voor de geur en smaak van steenvruchten en peer. De Pinot Noir voegt fruit en 

elegantie toe met hints van aardbeien en tonen van rijp rood fruit. 

De houttonen geven een elegante en lichte kruidige smaak aan deze originele blend 

gemaakt van de 2 druiven waarvan ook de traditionele champagnes gemaakt worden.

Een ‘stille champagne’ dus!

BOSCHENDAL 1685 SAUVIGNON BLANC GRANDE CUVÉE     € 36.00

Strogele kleur. In de geur aroma’s van kruiden en tropisch fruit met tonen van 

kalk en groene vijgen. Deze complexe aroma’s leiden naar een romige, harmonieuze 

smaak met een lange afdronk vol mineralen.

BOSCHENDAL 1685 CHARDONNAY        € 36.00

Prachtige wijn met in de geur en smaak aroma’s van rijp tropisch fruit, citrusvruchten, 

kaneel en nootmuskaat. Doordat een deel van de druiven is gerijpt in houten vaten krijgt 

deze Chardonnay een mooie balans in fruit en houttonen en is de afdronk romig en rond.

BOSCHENDAL 1685 SHIRAZ         € 36.00

Donkere robijnrode kleur met een paarse gloed. In het bouquet royaal rood fruit, 

zwarte bessen en tonen van zwarte peper. Weelderige smaak waarin geconcentreerde 

moerbeien en vlezige pruimen volledig tot hun recht komen, naast witte peper en kruidige 

houttonen. Lange fruitige afdronk met zachte tannine.

Maggie’s Favorites Boschendal 1685 



 
            FLES
          

VALLEE BLANCH   FRANKRIJK – VIOGNIER       € 30.00 

Indrukwekkend tropisch fruit, zoals banaan en mango, 

en een elegant ‘bloemetje’

LETH  OOSTENRIJK – GRUNER VELTLINER        € 32.00

Duidelijke kenmerken van peer en groene appel vol met levendig en vol mineralen     

     

AALDERLING SAUVIGNON  ZUID-AFRIKA - STELLENBOSCH     € 34.00

Waanzinnig lekker met tinten van kruisbes, ananas, passievrucht en grapefruit

MAR DE FRADES  SPANJE - RIAS BAIXAS       € 35.00

Deze Albarino is de perfecte combinatie met ieder stuk vis 

PIERRE RIFFAULT  FRANKRIJK – SAUVIGNON BLANC      € 38.00

Droge witte wijn van de kalkrijke mergel bodem van Sancerre

SOAVE INAMA  ITALIË, VENETO GARGANEGA       € 39.00

Mooie wijn met honing tinten en rijke smaak 

 

  

WITTE WIJNEN FRIS & FRUITIG

 
            FLES
          

CYPRESS VINEYARD   AMERIKA, CALIFORNIË – CHARDONNAY    € 38.00 

Stevige chardonnay met frisse neus en volle smaken

AOTEAROA  NIEUW ZEELAND, MARLBOROUGH - SAUVIGNON BLANC    € 42.00

Van het noordelijkste puntje van Zuidereiland, deze wijn stuift door het glas

          

MEURSAULT SOUS LA VELLA  FRANKRIJK, COTE D’ BEAUNE - DOMAINE MICHELOT  € 79.00

Klassieke chardonnay

ANTINORI CERVARO DELLA SALA  ITALIË, UMBRIË - CHARDONNAY    € 95.00

Met smaken als vanille en butterscotch een product van de beste 

wijnmakers van Italie 

 

  

WITTE WIJNEN VOL & KRACHTIG



 
            FLES
          

PASSIONATO OLD VINES   ITALIË - SANGIOVESE      € 29.00 

De druiven van deze wijn zijn enkele weken gedroogd en bevatten 

daardoor een heel licht zoetje  

ZOLLA  ITALIË, PUGLIA - PRIMITIVO         € 30.00

Duidelijke tonen van rijp rood fruit, zacht in tannines en zelfs zo lekker dat            Magnum € 65,00

deze ook in magnum verkrijgbaar is

          

RÉGNIÉ BEAUJOLAIS  FRANKRIJK - GAMAY       € 37.00

Licht rode wijn met fris en fruitig karakter

NORTON  ARGENTINIË, MENDOZA - MALBEC RESERVA     € 42.00

Subtiele smaak van vlezig zwart fruit ideaale combinatie met rood vlees

ANTONIO CASTAGNEDI  ITALIE, AMARONE       € 95.00

Een intense rode wijn uit het zeer geliefde Amarone gebied met aroma’s van drop, 

chocolade en zwarte peper

TIGNELLO ANTINORI  ITALIË, TOSCANE - ANTINORI       € 119.00

Een perfect uitgebalanceerde rode wijn met Sangiovese, Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon


