WINE IS ALWAYS THE ANSWER
BUBBELS
La Brava - Cava brut						

glas 6

fles 32.5

Verkwikkend - aroma’s van groene appel en peer - fantastisch bij salades, pokebowls, schaal en schelpdieren

La Brava - Cava brut rose						

glas 6

fles 32.5

Fris en fruitig - kracht van de Mediteraanse zee - fantastisch bij salades, pokebowls, schaal en schelpdieren

Bruno Michel - Champagne brut

							fles

59

							

fles

65

					

fles

6

		

glas 4.3

fles 19.5

glas 5

fles 22.5

Biologisch - fris - klein zoetje

Moët & Chandon - Champagne brut

Topper van één van de bekendste Champagne huizen ter wereld

Noa Sparkling Bio - Mousserend 0% 0,2 L
Biologisch - No alcohol

WIT
Pour le vin - Chardonnay			
Energiek - fris - mandarijn - exclusive - heerlijk bij vis en salades

Nebla - Verdejo						

Strakdroog - venkel - exotisch fruit - voortreffelijke begeleider bij vis, schaal en schelpdieren

Misty Cove - Sauvignon Blanc 						

glas 5.6

fles 26.5

Geur van bessen, kruiden en meloen - tropisch fruit - passend bij gevogelte, zeevruchten en salades

La Chablisienne Venerables - Chablis Chardonnay 					

fles 39.5

Topper voor de kenners - uitmuntend bij vis, schaal en schelpdieren

Freude - Zoet						
Zoet - wit

Geen 18, geen alcohol

glas 4

fles

18

WINE IS ALWAYS THE ANSWER
ROSE
Pour le Vin - Rose						

glas 4.3

fles 19.5

Expressieve geur van roodfruit - aardbei, framboos en bessen - dé metgezel van rood vlees zoals
steak tartaar, carpaccio en steak

AIX - Rose								fles 34.5
De trendsetter van nu - delicate tonen van mandarijnen, framboos en aardbei - heerlijk als aperitief,
of bij salades, schaal en schelpdieren - AIX rose wordt door de Nederlandse wijnmaker Eric Kurver
gemaakt in zijn wijngaarden in de Provence

ROOD
Pour le Vin - Merlot 						

glas 4.3

fles 19.5

glas 5

fles 22.5

Heerlijk kruidig - roodfruit - mooie ronde finish - passend bij kip, roodvlees & spareribs

Bo Unico - Bobal 						

Soepel - elegant - scala van wilde vruchten - karakter volle afdronk - perfect te combineren met
gebakken vis en rood vlees

Zin & Lush - Primitivo 						

glas 5.6

fles 26.5

Intense aroma’s van pruimen, roodfruit, koffie cacao en kruidige tonen - perfect bij rood vlees

La vendimia - Tempranillo Rioja 						

glas 6.5

fles 31.5

Uitbundige nieuwe stijl - korte rijping op eikenhouten vaten - aardse tonen - geweldig in combinatie
met rood vlees, hammen en kalfsvlees

Chateau Piney Grand Cru - Saint Emilion								

fles 39.5

Diep robijnrode topper - Chateau wijn voor de échte kenner - tonen van rood en zwart fruit, peperkoek
en zoethout - voortreffelijke begeleider bij gevogelte, kalfsvlees en rundvlees

PORT
Dow’s - Masterblend port								White 4
								Ruby 4
								Tawny 4

Geen 18, geen alcohol

