
WITTE WIJNEN OPEN

POGGIO DRAGONE  –  TREBBIANO  –  ABRUZZO  –  ITALIE  –  5 / 24
Een frisse witte wijn, zonder vervelende zuren. De gebruikte druivensoorten zijn voornamelijk Trebbiano met een piepklein laagje 

Chardonnay. Deze laatste proef je niet direct, maar zorgt er voor dat de zuurtjes worden gedempt. Een ultieme huiswijn!

CORETTE  –  CHARDONNAY  –  PAYS D’OC  –  FRANKRIJK - 6 / 29
Voor de meeste mensen is dit een bekende. Een volle houtgelagerde Chardonnay, zonder te overdrijven.  

Vooral prijs/kwaliteit is het meer dan dik in orde!

CALCADA  –  VINHO VERDE  –  PORTUGAL  –  6,5 / 32
Vinho verde, ook wel groene wijn genoemd vanwege het hele jonge, lichte en frisse karakter. Wij schenken Calcada,  

een vinho verde met iets meer karakter dan normaal. De wijn is laag in alcohol & zuren, dus ook geschikt als aperitief.

AVELINO VEGAS ESPERANZA  –  VERDEJO  –  RUEDA  –  SPANJE  –  7,5 / 35
Verdejo, spreek uit als “BERDEGGO”. Deze prachtige druivensoort is de nationale trots van Spanje en is op elke Spaans terras  
te bestellen. Wij vinden dat Verdejo te vaak in de “slobberwijn” hoek wordt gedrukt, dus wij schenken er een van uitzonderlijke  

kwaliteit. Avelino Vegas maakt een prachtige, bloemige variant met veel prachtige citrustonen: ESPERANZA! Proef de vakantie!

RODE WIJNEN OPEN

CONTRADE  –  NEGROAMARO  –  PUGLIA  –  ITALIE -  5 / 24
Onze rode huiswijn komt uit het prachtige Puglia. Een streek waar fantastische wijnen vandaan komen,  

waaronder deze van wijnhuis Masseria Li Veli. De wijn is gemaakt van de druivensoort Negroamaro,  
is vol van smaak en heeft zachte tonen van rood fruit. Wat ons betreft een SUPER huiswijn!

VILLA WOLF  –  PINOT NOIR  –  PFALZ  –  DUITSLAND  –  7 / 32,5
Ernst Loosen (uitgeroepen tot beste wijnmaker van Duitsland) maakt prachtige wijnen in de Pfalz regio,  

waaronder deze pinot noir. Licht van kleur, medium body & vriendelijke afdronk. Wij schenken de wijn iets koel.

ENATE  –  CABERNET/MERLOT  –  SOMONTANO  –  SPANJE  –  7,5 / 35
In noord-Spanje, tegen de Franse grens aan, ligt de wijnregio Somontano. De regio waar een van onze meest favoriete wijnhuizen 
vandaan komt: ENATE! De cabernet/merlot heeft het mooie van beide druivensoorten. Stevig en vol van de cabernet sauvignon, 

en een zachte/ronde touch van de merlot. WIN-WIN! 

HERACLIO ALFARO  –  TEMPRANILLO BLEND  –  RIOJA  –  SPANJE  –  €8 / 37,5
Elke wijnkaart heeft zo een stevige ‘wildebras’ nodig. Een volle robuuste wijn uit de Rioja streek, voornamelijk gemaakt  

van de Tempranillo druif. Spaanse krachtpatser!  

ROSÉ WIJNEN OPEN

ST. FELIX  –  CARIGNAN  –  LANGUEDOC-ROUSSILLON  –  FRANKRIJK  –  5 / 24
Een goede huisrosé is droog, heeft iets fruitigs & gaat niet snel vervelen.

Laat onze huisrosé nou net al deze elementen in zich hebben. Proost!


