witte wijn

mousSerende wijn

frankrijk
Elzas
Pinot Blanc Hunawihr Cuvée prestige
Frisse lichte witte wijn, mooi als aperitief

Pinot gris Hunawihr Cuvée prestige
Licht kruidige witte wijn, lekker bij kruidig eten

Gewurztraminer Hunawihr Cuvée prestige
Kruidige witte wijn, lekker bij zuurkool, of kruidig
eten

Vin de pays des côtes Catalanes
Domaine la Fage Lafabuleuse
Licht zoete witte wijn met een kleine mousse,
lekker als aperitief

Bourgogne
Ropiteau Frères AC. Chablis

aantal

6.95 

Maldini DOC. Veneto Prosecco vino frizzante

8.95 

Casa Vinicola Botter DOC. Prosecco Spumante

12.95 

Champagne Monmarthe 1er Cru Brut
“Secret de Famille”

Mooie droge witte wijn, lekker bij visgerechten

Frisse licht mouserende Prosecco
Prosecco met veel fruit en een mooie mousse

Champagne met een fijne mousse en een lange
afdronk

9.95 

13.95

Volle witte wijn, lekker bij vis, schaal- en
schelpdieren

Loire
Domaine la Gemière “Cuvée Initiale” AC.
Sancerre blanc





13.95 

Fris droge witte wijn, lekker als aperitief en bij
visgerechten

Excelsior Viognier
Droge witte wijn, licht kruidig. Lekker bij
visgerechten

Excelsior chardonnay
Bloemige droge witte wijn met veel fruit, lekker
bij schaal- en schelpdieren
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29.95 

Mooie rosé met veel fruit en mooi droog, lekker
als aperitief en bij schaal- en schelpdieren

Domaine la Fage Côtes Rosé

12.95 
6.95 

Italië
Puglia
12e Mezzo Rosato del Salento

5.75 

Lichte rose met een klein zoetje en hele lichte
mousse, lekker als aperitief

Zuid Afrika
Robertson
Excelsior sauvignon blanc

10.95 

Frankrijk
Vin de pays des côtes Catalanes
Domaine la Fage rosé Miraflors

Spanje
Droge witte wijn met een heel licht zoetje,
lekker bij schaal- en schelpdieren

8.50 

rosé wijn

Droge rosé, lekker als aperitief

Navarra
Bodegas Piedemonte Gamma DO. Navarra

aantal

8.25 

aantal

6.45 
6.45 
6.45 
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rode wijn
frankrijk
Vin de pays des côtes Catalanes
Domaine la Fage Lieu dit Narassa
Volle rode wijn, iets zoet, lekker bij rood vlees
en wildgerechten

Bordeaux
Château Beauséjour Hostens AC. Haut Médoc
Volle rode wijn, hoog in tannines, lekker bij
rood vlees

aantal

14.50 

12.50 

Château Petit Bouquey Saint Emilion Grand Cru 21.75 
Volle fruitige rode wijn, lekker bij lamsvlees en
wildgerechten

Les Chaumes Lalande de Pomerol
Volle aromatische rode wijn, lekker bij rood vlees

12.95 

Rode wijn met veel bosfruit, lekker bij rood vlees

Volle rode wijn met veel bosfruit, lekker bij wild,
rood vlees en lam

19.95 

Volle rode wijn, bosfruit, lekker bij rood vlees

Rioja
Carlos Serres DOC. Rioja Tempranillo tinto		 5.95 
Lichte rode wijn, lekker bij kalfs en lamsvlees

Carlos Serres DOC. Rioja Crianza		 7.95 
Volle rode wijn met veel fruit, lekker bij rood vlees

Carlos Serres DOC. Rioja Reserva

Robertson
Excelsior merlot
Lichte fruitige rode wijn, lekker bij kalfsvlees,
varkensvlees, of kipgerechten

Excelsior cabarnet sauvignon

Excelsior Shiraz
Veneto
Cantina di negrar “le preare” IGT. Veronese
rosso “lastone”

12.95 

Zuid Afrika

Rode wijn met tonen van kersen en bramen,
lekker bij roodvlees en lam
Rode wijn met tonen van koffie en chocolade,
lekker bij lams en kalfsvlees

Italië

aantal

Navarra
Bodegas Piedemonte Crianza DO. Navarra		 7.75 

Volle rode wijn met hout en bosfruit, lekker bij wild

Rhône
Château du Bois de la Garde AC. Côtes du Rhône 7.95 
Château des Fines Roches AC.
Châteauneuf du Pape

Spanje

6.45 
6.45 
6.45 

6.95 

Lichte, jonge rode wijn, lekker bij kalfs en lamsvlees

Cantina di negrar “le preare” DOC.
Valpolicella Classico Superiore Ripasso
Volle rode wijn, licht zoet, lekker bij rood vlees

9.95 

Cantina di negrar “le preare” DOC. Amarone
della Valpolicella Classico		 20.95 
Volle rode wijn, licht zoet, lekker bij rood vlees
en wild

Puglia
12e Mezzo Primitivo del Salento
Volle rode wijn met veel fruit, lekker bij rood vlees

Passione Primitivo del Salento
Volle rode wijn, iets zoet en veel fruit, lekker bij
wildgerechten en rood vlees

8.95 
10.95 

Wij adviseren
u graag over
de juiste
wijnkeuze
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