
La Carminaia, Trebbiano - Chardonnay 
Een frisse, fruitige wijn met een plezierig aroma  

van perzik en meloen en uitgebalanceerde smaak  
met fijne zuren en een ronde afdronk.

Glas: , 3,75 • Fles: , 18,75

Caillou Sauvignon Blanc
Frisse tonen van citrus en exotisch fruit in de neus.  

Een smaak met een goede balans tussen frisheid en kracht, 
frisse zuren, exotisch fruit. Een volle, levendige afdronk.

Glas: , 4,00 • Fles: , 20,00

Orange River - Chardonnay 
Geur van tropisch fruit als mandarijn en ananas,  

perzik en rijpe peer. Frisse vanille door houtrijping.  
Fris van smaak; sappig en uitgesproken fruitig;  

mooie afgeronde zuren.
Glas: , 4,00 • Fles: , 20,00

Bereich Bernkastel, Qba Moselland
Levendige Mosel wijn met een fruitig bouquet.

Glas: , 3,75 • Fles: , 18,75

Trapiche Broquel - Chardonnay
Expressieve neus met vanille en vers eikenhout, gerijpt fruit 

en honing. Volle, rijke smaak, met rijp en gedroogd fruit, 
vanille en kruiden. Mooie lange boterige afdronk.

Fles: , 23,50

Wijnen



La Carminaia, Sangiovese 
Een intens robijnrode kleur, in de geur invloeden van  

rood fruit, de smaak is soepel en vriendelijk.

Glas: , 3,75 • Fles: , 18,75

Caillou Malbec 
Zwoele neus met rijpe pruimen, kersen jam en zoete kruiden. 

Rijpe, licht zoete aanzet, fijne zuren en tannines,  
veel sappig donker fruit. Warme en lange afdronk.

Glas: , 4,00 • Fles: , 20,00

Gris rosé
De zeer uitgesproken aroma’s zijn van snoep (Engelse drop)  

en citrusvruchten. Het is een frisse, aangename wijn  
met toetsen van exotisch fruit.

Glas: , 3,75 • Fles: , 18,75

Veramonte Carmenère reserva
Geur van rood en zwart fruit, iets kruidig en licht  

rokerige geur van eikenhout. De smaak is zacht en aantrekkelijk, 
met een goede balans, delicate smaken van rood fruit als  

bessen, kersen en een levendige afdronk. 

Fles: , 22,50

La Gioiosa Prosecco 
Aromatisch, wit fruit en wat citrus. Frisse stijl met lichte mousse.

Fles: , 21,50

Toselli Prosecco Alcohol Vrij 
Deze licht mousserende Prosecco heeft indrukken van wit

fruit als peer en wat exotisch fruit. De geur van bloesem en  
fris witfruit. De aanzet is zacht met een fijne mousse. 

Licht en delicaat zoet, met een mooie neus.

Fles: , 14,50

Wijnen


