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Huiswijnen 

 
Rode huiswijn        Italiaanse Montepulciano 
         Glas                 ~150 cc~………………………………………………………………………………… ..………€    3,90 
         Kleine karaf  ~450 cc~……………………………………………………………………………………… ..…€  10,50 
         Grote karaf   ~900 cc~……………………………………………………………………………………......…€  21,00 
 
Droge witte wijn    Italiaanse Trebbiano 
         Glas                 ~150 cc~…………………………………………………………………………………..………€    3,90 
         Kleine karaf  ~450 cc~……………………………………………………………………… ..…………………€  10,50 
         Grote karaf   ~900 cc~…………………………………………………………………………………..………€  21,00 
 
Zoete witte wijn    Duitse Riesling 
         Glas                 ~150 cc~………………………………………………………………………………..…………€    3,90 
         Kleine karaf  ~450 cc~………………………………………………………………………………..…………€  10,50 
         Grote karaf   ~900 cc~…………………………………………………………………………… ..……………€  21,00 
 
Rosé                            Franse Rosé d’Anjou 
         Glas                 ~150 cc~………………………………………………………………………………..…………€    3,90 
         Kleine karaf  ~450 cc~……………………………………………………………………………………..……€  10,50 
         Grote karaf   ~900 cc~……………………………………………………………………………………..……€  21,00 

 
Wilt u uw gerecht combineren met een bijpassende wijn, 

bekijk dan onze wijnkaart op de volgende bladzijdes.  
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Rode Wijnen 
 

Masilio 
Druivensoort:   Negroamaro 
Herkomst:          Italë, Puglia 
 
   Zeer fruitige neus met kersen en frambozen. De smaak is geconcentreerd en  
   smakelijk omgeven met veel bosfruit. Krachtige Italiaanse afdronk.  
   Combineert heerlijk bij rood vlees en varkensvlees gerechten. 
         Fles ~750 cc~……………………………………………………………………………………………………….€  22,75 

 
Canelo Estate 
Druivensoort:   Carmenère 
Herkomst:          Chili, Central Valley 
 
   Intense geur van bessen, rode peper, tabak, koffie en chocolade.  
   Complexe smaak met zachte tannines in de afdronk. 
   Past uitstekend bij gegrild vlees en steaks. 
         Fles ~750 cc~……………………………………………………………………………………………………….€  23,75 

 
Orquestra 
Druivensoort:   Trempranillo 
Herkomst:          Spanje, La Mancha 
 
   Mooie balans van tannine, gerijpt fruit en zuren, aangevuld met wat houttonen  
   die extra diepte geven. Een elegante en volle wijn. 
   Een echte aanrader bij gemarineerd vlees, gekruid vlees en lamsvlees. 
         Fles  ~750 cc~………………………………………………………………………………………………………€  21,50 

 
Uvas del Sol 
Druivensoort:   Malbec 
Herkomst:         Argentinië, Maipu 
 
   Levendige rode kleur met violette tinten.  
   De neus presenteert een fijne mix van rood fruit en verse kruiden. 
   Goed gebalanceerd in de mond met stevige en zijdeachtige tannines.  
   Heerlijk bij rood vlees, gegrild vlees en lamsvlees. 
         Fles ~750 cc~……………………………………………………………………………………………………….€  26,25 
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Witte Wijnen 
 

Vincent de Valloire 
Druivensoort:   Sauvignon-Blanc 
Herkomst:          Frankrijk, Loire 
 
   Licht gele kleur met een groene hint. Een droge, frisse wijn met zeer  
   herkenbaar Sauvignon-Blanc karakter zoals kruisbessen en tropische fruit. 
   Past uitstekend bij vis en salades. 
         Fles ~750cc~………………………………………………………………………………………………………..€  23,25 

 
Canelo Estate 
Druivensoort:   Chardonnay 
Herkomst:          Chili, Central Valley 
 
   Deze licht stro-kleurige wijn heeft een delicate geur van appelen en peren.  
   In de smaak een combinatie van groene appelen en tropisch fruit.  
   De afdronk is fris en door het rijpe fruit zeer zacht. 
   Combineert heerlijk bij kip, gevogelte en varkensvlees gerechten. 
         Fles ~750 cc~……………………………………………………………………………………………………….€  23,50 

 
Masilio 
Druivensoort:   Pinot Grigio 
Herkomst:          Italië, Veneto 
 
   Levendige wijn met een zweem groen. De geur is vol en rijp met veel geel fruit.  
   De smaak is mooi en rond met verfrissende zuren. 
   Heerlijk bij witte vis, kip en varkensvlees gerechten. 
         Fles ~750 cc~……………………………………………………………………………………………………….€  23,00 

 

Rosé 
 

Domaine Teisseire 
Druivensoort:   Cinsault, Grenache 
Herkomst:          Frankrijk, Provence 
 
   Een briljant bleekroze kleur. De smaak is fris met tonen van exotisch fruit.  
   Heerlijk zacht en fris in de afdronk. 
   Ideaal op het terras en bij zalm en salades. 
         Fles ~750 cc~……………………………………………………………………………………………………….€  23,50 

 


