Huiswijnen wit
Round House Sauvignon Blanc - Zuid – Afrika
In de geur is de Sauvignon blanc duidelijk te herkennen door het
stuivende tropisch fruit, kruisbessen en grassige tonen. De aanzet is
fris en zuiver, in de smaak opnieuw tropisch fruit en een toets zilt
€ 4,25

€ 22,5

Tres Cantos DO Rueda, Verdejo - Spanje
Bleekgeel in kleur. Fruitige, licht stuivende neus, waarin ananas en
iets venkel. Elegante smaak, fris met tonen van appel, citrus, anijs
en kruiden.
€ 4,95
€ 25,Threesome, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier – Australië
Een mooie Australische blend van Chardonnay, Sauvignon blanc en
Viognier. Een multi-inzetbare wijn als begeleider van verschillende
gerechten.
€ 4,95
€ 25,-

Seizoen wijn wit
Riesling Steillage, Trocken, Moezel, Duitsland
Een droge, fruitige Riesling uit de Steile hellingen van de Mosel.
Deze ligging zorgt voor meer rijpheid van fruit, een zuiver parfum en
een sappige smaak met gekonfijte ananas, grapefruit en exotische
appel.
€ 5,-€ 25,5

Huiswijn rosé
Pinot Grigio ‘Blush’, Castelnuovo del Garda, Italië
In de neus veel florale en aroma’s. In de mond een zeer fruitige wijn
met tonen van perzik en lichte citrusvruchten. Bij deze Pinot Grigio
laten ze de schilletjes een aantal uur meewerken waardoor de wijn
een licht roze tint krijgt.
€ 4,25
€ 22,5

Huiswijnen rood
Les 5 Vallees Merlot Grenache – Languedoc, Zuid-Frankrijk
Het is een rijke, zachte rode wijn met smaken van bramen,
pruimen en wat kruidigheid.
€ 4,25
€ 22,5
San Marzano Gran Trio Rosso – Puglia, Italië
San Marzano Gran Trio Rosso smaakt naar rijpe kersen en pruimen,
chocolade en specerijen. De aanzet is vol en rijk, gevolgd door een
sappige, zachte en lange afdronk. Deze wijn is gemaakt van 40%
Primitivo, 30% Malvasia Nera en 30% Negroamaro druiven.
€ 4,95

€ 25

Château Les Fontenelles, Bergerac Rouge – Bergerac, Frankrijk
De wijn heeft een diepe granaatrode kleur. In de neus ruik je
intense aroma’s van pruimen, cassis en bramen. De smaak van deze
wijn stevig en kruidig met mooie tannines in de afdronk.
€ 5,--

€ 25,5

