Onze Wijnen
Wit; Siete pecados Godello D.O. Monterrei. Spanje Glas 3,85 Fles 18,50
De godello druiven groeien op een leistenen ondergrond op +/- 500 boven zeeniveau, in
het wijn gebied Galicië, deze wijn heeft een neus van tropisch fruit zoals perzik en
meloen met een hint van banaan en is mineralig in de finish
Wit; Welter Weissburgunder Rheinhessen Bio. Duitsland Glas 3,90 Fles 18,75
Een stevig glas wit met veel pit, u ruikt kweepeer, kiezels en steenfruit, in de mond is hij
zeer vol met een stevige plezierige afdronk met veel lengte een ideale metgezel bij veel
gerechten of lekker aan de waterkant
Wit; La Villette Chardonnay. Frankrijk
Glas 3,95
Fles 19,00
Deze chardonnay komt uitsluitend uit de hoger gelegen zuidhellingen, hij geurd naar
mandarijn, ananas, perzik en rijpe peer, heeft een beetje vanille door de houtrijping en
heeft een sappige afdronk en mooi afgeronde zuren
Wit Zoet; Küfertrunk, Duitsland
Glas 3,65
Fles 18,00
Een zachte sappige milde smaak van rijpe appels met een goede balans tussen zoet en
zuur.
Rosé; Beaurempart Grande cuvèe, Frankrijk
Glas 3,85 Fles 18,50
Gemaakt van de druiven soorten, cinsault & grenache, felroze gekleurd, verfrissend
lichtzoet met veel rood zomerfruit, dorstlessend met een verkwikkende zuurgraad en
een elegante afdronk
Rosé `t Jachthuis, Maasland
Glas 4,05
Laat u verassen door ons met deze iets zoetige rosé, met een spannende en verrassende
smaak combinatie
Rood; Sedosa, Tempranillo & Shiraz. Spanje
Glas 3,85
Fles 18,50
Fruitig en sappig met tonen van bosbessen, aardbeien en zwarte kersen. Daarnaast zijn
zijdezachte geuren van chocolade en tabak te herkennen in de wijn
Wit Mousserend; Cantine Riondo, Italië
Glas 4,20
Fles 20,50
Deze prosecco heeft zeer fijne bubbels en je proeftzeer veel wit fruit en heeft een
heerlijke geur van exotisch fruit
Rosé Mousserd; PINK!! Cantine Riondo, Italië
Glas 4,20 Fles 20,50
Nadat bij de eigenaar zijn vrouw borstkanker was vastgesteld ondekte hij de organisatie
Pink Ribbon hij vond dat hij deze organisatie moest steunen en heeft deze geweldige
heerlijke pink prosecco gemaakt
Rosé Mousserend, Fresita, Chili
Glas 4,25
Glas 20,50
Zalig mousserende wijn gemaakt van chardonnay en sauvignon druiven, en die zijn kleur
krijgt door toevoeging van wilde bosaardbeien
Wit Mousserend Alc. 0 % spumanti, Italië
Glas 3,80
Fles 18,25
Een licht zoete Asti verkregen uit de muscaat druif met een zeer fruitige afdronk en een
prettige geur.
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