
Wijnkaart Wit 
Farina Bianco, Veneto, Italië
Deze wijn heeft fris wit fruit en is zacht en sappig tegelijk. Een ideale aperitief wijn, 
heerlijk bij de borrel. Elegant en verfrissend.
Glas: ! 4.75
Fles ! 24.50 

Brana Vieja Chardonnay - Navarra, Spanje 
Deze Chardonnay is heerlijk helder en lichtgeel van kleur. Geuren van witte 
bloemen en citrusfruit komen je tegemoet. De smaak is fris, fruitig en heeft een ron-
de en fijne balans. 
Glas: ! 5.25
Fles: ! 26.50

Epicuro Pinot Grigio - Sicilia 
Heerlijk rijp fruit van perzik en peer zijn mooi aanwezig in deze italiaanse witte 
wijn. De wijn is droog, maar zeer plezierig doordrinkbaar. 
Glas: ! 5.75
Fles: ! 28.95

Yalumba The Y Series Viognier - South Australia
Deze 100% Viognier wijn is een feest in je glas. Aromatische wijn
met grapefruit, citroengras en bloemige kamperfoelie met jasmijn.
Rijk, zijdezacht met een verfijnde frisheid. 
Fles: ! 36.50

Mousserend:
Cava Clos Amador Brut Reserve Delicat
Een aangenaam droge cava met elegante
belletjes. Fruitig en fris met aroma’s van citrusfruit,
groene appel en een hint van gerijpt wit fruit. 
20 cl. flesje ! 7.95



Wijnkaart Rood 
Farina Rosso, Veneto, Italië
Zo soepel en sappig, om vrolijk van te worden! Het fruit viert hoogtijdagen 
in deze prachtige italiaanse rode wijn van Farina. De druiven Corvina 
en Rondinella geven aroma’s van kersen en aardbei.
Glas: ! 4.75 
Fles ! 24.50 

Gran Hacienda Old Vines Carmenere - Central Valley, Chili
Deze carmenere is een reprsentatieve wijn van varieteit van Chili, gedomineerd 
door aroma’s van rooden zwart fruit met kruiden die doen denken aan peper. In 
de mond vind je zachte tannines en diepte die deze wijn zeer drinkbaar maken. 
Een veelzijdige wijn die goed te combineren is met een diversiteit aan gerchten.
Glas: ! 5.75
Fles: ! 28.95

Portillo Malbec - Mendoza, Argentinië 
Deze Portillo Malbec bevat heerlijke smaken van kersen, framboos en aalbessen
die bijeen komen in deze donkerpaarse rode wijn. Deze wijn uit de Salentein
serie heeft een pittige afdronk met een vleugje kaneel.
Glas: ! 6.75
Fles: ! 34.50
 

Epicuro Primitivo, I.G.P. Puglia, Italië
Over het algemeen heeft deze Primitivo een intense
donkerrode kleur. De geur zit barstensvol rijp fruit als
pruimen, kersen en specerijen. De smaak is vol, rijk
en tegelijk zacht met donker overrijp en zoetig fruit.
Glas: ! 6.50 
Fles ! 32.50 

Casa de la Ermita Selección Rey Limitada - Spanje
Bordeaux rode kleur met paarse glinsteringen. Aroma’s
van rijp, zwart fruit, gebrande noten en fijn houtgebruik.
Fles: ! 30.00


