
Klosterhof Winzerkrone

Duitsland
Wit met een fris zoetje! Een milddroge,
lichte, helderwitte wijn met fruitige aroma's.
Kan ook on-the-rocks!

Fles € 22.50Karaf € 13.50Glas € 3.50

Goede Moed Classic White

Zuid-Afrika
Fris wit boordevol fruit en een lichte afdronk.
Zo'n wijn kan altijd: in z'n eentje en aan
tafel.

Fles € 18.50Karaf € 13.50Glas € 3.50

Laroche Chardonnay Oaked

Frankrijk
De neus vertoont hinten van honing en
meloen. In de mond droog, fris en een
subtiele afdronk.

Fles € 20.50Karaf € 15.00Glas € 4.00

Miguel Torres Tormenta Viognier,
Organic

Chili
Een geurige, volle, frisse wijn met aroma's
van bloesem en exotisch fruit. Gemaakt
van biologische viognierdruiven.

Fles € 24.50Karaf € 17.00Glas € 4.50

Prosecco Frizzante Veneto 071

Italië
Een heldere licht strogele wijn. In de smaak
zeer jong, fris en levendig. Een fantastisch
apéritief maar ook perfect lichte gerechten.

Fles € 23.50Glas € 3.90

Pasqua Le Collezioni, Valpolicella
Vigneti del Sole

Italië
De wijn is zacht, vol en fruitig met kruidige,
nootachtige tonen in de smaak.

Fles € 18.50Karaf € 13.50Glas € 3.50

Laroche Merlot

Frankrijk
Romig met mooi kersenfruit, licht kruidig,
stevig en zacht: zo smaakt deze Zuid-
Franse, multi-momenten Merlot.

Fles € 20.50Karaf € 15.50Glas € 4.00

Miguel Torres Tormenta, Cabernet
Sauvignon Reserva

Chili
Biologische wijn van een intens robijnrode
kleur en de geur van zwarte bessen,
Stevige wijn, mooie tannines. Lange,
elegante afdronk.

Fles € 24.50Karaf € 17.00Glas € 4.50

Champagne Taittinger Brut Réserve

Frankrijk
Een zuivere, verfrissende, verfijnde
champagne met nootachtige aroma's en
een delicate, milde mousse.

Fles € 64.50

071 Rosato Frizzante

Italië
Een lekkere ongecompliceerde oranjeroze
mousserende wijn met zoete aardbei
aroma's en een licht plezierig bittertje in de
afdronk.

Fles € 23.50Glas € 3.90

Vicente Gandia Marques del Turia
Rosado

Spanje
Een droge rosé met een fruitige smaak die
fris en tegelijkertijd zacht overkomt. Voor zo
en voor aan tafel.

Fles € 18.50Karaf € 13.50Glas € 3.50

Weingut Allram Grüner Veltliner,
Strassertaler

Oostenrijk
Droog,sappig en lekker verfrissend met de
fruitige smaak van citrus. Het pittige vleugje
peper is kenmerkend voor de Grüner
Veltliner.

Fles € 22.50
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Ruffino Pinot Grigio, La Solatia

Italië
Verfrissend,verfijnd en op een lekkere
manier licht. Met florale, fruitige en
nootachtige aroma's en een sappige,
droge afdronk.

Fles € 23.50

El Coto, Vintage Rioja Crianza

Spanje
Helderrode, frisse, middelzware en vooral
soepele Rioja die een jaar op hout heeft
gerijpt. Die houtlagering maakt de geurige
wijn met aroma's van bes en kers zacht,

Fles € 23.50

Lomond Syrah

Zuid-Afrika
Geurige, krachtige wijn met aroma's van
braam, framboos en bloesem aangevuld
met het pittige van peper en specerijen.
Zacht en fris.

Fles € 24.50

Henry Fessy Brouilly

Frankrijk
Mooi rood van kleur, een stevige structuur
en impressies van pruimen en perziken. Niet
voor niets wordt deze wijn de "chouchou"
(lieveling) van de Parijse brasseries

Fles € 25.50

Ilja Gort Château de la Garde

Frankrijk
Weelderige fluwelen Bordeaux wijn met een
aansprekend aroma van rijp rood fruit,
vanille en een vleugje specerijen. Goed
geintegreerde zuren en een brede ronde

Fles € 26.50

Luigi Bosca Finca La Linda, Malbec

Argentinië
Naast impressies van kersen en kruiden
toont de wijn het aroma van rood fruit.
Rijpe smaak en niet te zwaar.

Fles € 22.50

Hugel & Fils Riesling

Frankrijk
Droge, elegante witte wijn met een
bijzonder fris en levendig bouquet van
fruitigheid en bloementonen.

Fles € 24.50

Luigi Bosca Finca La Linda, Malbec

Argentinië
Naast impressies van kersen en kruiden
toont de wijn het aroma van rood fruit.
Rijpe smaak en niet te zwaar.

Fles € 22.50

Zacht en fris.

Fles € 24.50

Henry Fessy Brouilly

Frankrijk
Mooi rood van kleur, een stevige structuur
en impressies van pruimen en perziken. Niet
voor niets wordt deze wijn de "chouchou"
(lieveling) van de Parijse brasseries

Fles € 25.50

Ilja Gort Château de la Garde

Frankrijk
Weelderige fluwelen Bordeaux wijn met een
aansprekend aroma van rijp rood fruit,
vanille en een vleugje specerijen. Goed
geintegreerde zuren en een brede ronde

Fles € 26.50

Italië
Verfrissend,verfijnd en op een lekkere
manier licht. Met florale, fruitige en
nootachtige aroma's en een sappige,
droge afdronk.

Fles € 23.50

El Coto, Vintage Rioja Crianza

Spanje
Helderrode, frisse, middelzware en vooral
soepele Rioja die een jaar op hout heeft
gerijpt. Die houtlagering maakt de geurige
wijn met aroma's van bes en kers zacht,

Fles € 23.50

Lomond Syrah

Zuid-Afrika
Geurige, krachtige wijn met aroma's van
braam, framboos en bloesem aangevuld

Droge, elegante witte wijn met een
bijzonder fris en levendig bouquet van
fruitigheid en bloementonen.

Fles € 24.50


