
 
 

 

WIT | BLANC  
 
ROMEO & JULIET Passione bianco Famiglia Pasqua Veneto 2020 Italië  garganega 6,60 
FLORAAL, VOL en ELEGANT | aroma’s van citrus, perzik, zilt, amandelen | in de mond zacht en 30,00 
romig, toch droog met frisse zuren | bij gevogelte, wit vlees, kruidige visgerechten met citrus 

MOSCHOFILERO Skouras Estate Mantineia Peloponnesos 2021 Griekenland moschofilero  6,60 

KRUIDIG en EXPRESSIEF | aroma’s van potpourri, muskaat, citrus, sinaas en amandel | in de mond  30,00 
heel aromatisch, expressief met frisse zuren | bij asperges, gevogelte, witte visgerechten, schaaldieren 

EIRA DOS MOUROS Casal de Armán Ribeiro Galicië 2020 Spanje treixadura 6,20 

FRUITIG en MINERAAL | aroma’s van exotisch fruit, steenfruit en mineraliteit | in de mond, fruitig, 28,00 
levendig met kruidige (witte peper) finale | bij zeevruchten, Oosterse gerechten, witte visgerechten 

CHÂTEAU DE CARAGUILHES Corbières 2019 Frankrijk rousanne, grenache, vermentino  6,60 

VOL en MINERAAL | aroma’s van wit en geel steenfruit, citrus, venkel en mineraliteit | zachte   30,00 
aanzet, vol en rond mooie fraîcheur op het einde | bij zeevruchten, witte visgerechten, gerookte vis 

DMZ CHARDONNAY De Morgenzon Stellenbosch 2020 Zuid-Afrika chardonnay  6,60 

VOL, RIJK en ROMIG | aroma’s van wit en geel steenfruit, citrus, eikenhout, vanille en amandelen |  30,00 
vol mondgevoel met tropisch fruit en citrus | bij vette en romige visgerechten, wit vlees, gevogelte   
 
ROOD | ROUGE  
 
LISULI Vaccaro Terrabedda Sicilië 2020 Italië nero d’avola  6,00 
FRUITIG en STEVIG | aroma’s van zwarte kers en pruim, zoethout, tabak, rode peper | licht  27,00 
in de mond, sappig met tanninestructuur en frisse zuren | bij gegrild vlees, pasta, lam en kalfsvlees 

VINO ROSSO TREY Barbaresco Piemonte 2020 Italië dolcetto nebbiolo barbera  7,00 
FRUITIG en KRUIDIG | aroma’s van rijpe kersen, bramen, zwarte peper, gedroogde kruiden | zacht  32,00 
fris, fruitige aanzet met zuren en zachte tannine op het einde | bij gegrilde gerechten, licht rood vlees 

PÊRA DOCE ‘Signature’ Alentejano 2016 Portugal  alicante bouschet, syrah, cabernet sauvignon 6,60 

STEVIG EN KRUIDIG | aroma’s van munt, rijp donker bosfruit, pruimen, chocolade, kruiden | vol 30,00 
in de mond, zachte tannine, krachtige afdronk | bij rood gegrild vlees, kalfsvlees en varkensvlees 

LITTLE ARK Lantides Estate Peloponnesos Nemea 2019 Griekenland agiorgitiko xinomavro 8,00                                                            

RIJK EN COMPLEX | aroma’s van rode en zwarte bosvruchten, tabak, eikenhout, zwarte peper | in 36,00 
de mond vol, zijdezacht met mooi versmolten tannine | bij gegrild rood vlees, rijk braadvlees 

ONTANON CRIANZA Bodegas Museo Rioja 2018 Spanje tempranillo garnacha 6,60 

KRACHTIG en KRUIDIG | aromas’ van rijpe kersen, gedroogde vijgen, cederhout, chocolade en 30,00 
tabak | sappig, soepel en kruidig met zachte tannine | bij rood gegrild vlees, varkensvlees, kalfsvlees 

CHÂTEAU MIRAMBEAU PAPIN Bordeaux 2016 Frankrijk cabernet sauvignon, merlot, petit verdot 6,60 

KRACHTIG en KARAKTERVOL | aroma’s van rijpe zwarte bosvruchten, cederhout, peper, salie |  30,00 
mondvullend met rijp fruit, kruiden en versmolten tannine | bij wit vlees, rood vlees en gevogelte          


