Wijnen
Witte wijn
Minval wit "Premium" Chardonnay-Viognier
glas 6.30 / fles 26.00
Mooie boterachtige witte wijn met toetsen van abrikoos, kweepeer en een
vleugje houtsmaak. Wijnstreek: Frankrijk-Languedoc Roussillon
Pinot Grigio Bianco (Italy Veneto) 100% Pinot Grigo
Frisse fruitige witte wijn met een vleugje groene appel in de neus.

30.50

Rueda Beronia Blanco (Spanje Rueda) 100% Verdejo
34.00
Mooie witte wijn met aroma's van limoen, witte perzik en een droge finale.
Sancerre blanc Bardin (Loire Frankrijk) 100% Sauvignon
41.00
Franse klassieker met perfecte balans tussen droge frisheid en intense smaak.
Pouilly Fuissé Vieilles Vignes (Bourgogne-Frankrijk) 100% Chardonnay 57.00
Topwijn afkomstig uit het zuidelijke deel van de Bourgogne. Dankzij de rijping
op nieuwe eiken vaten en de prachtige mineraliteit heeft deze een
ongelooflijk fijne maar lange afdronk.

Rode wijn
Minval rood "Premium" Merlot-Cabernet Sauvignon
glas 6.30 / fles 26.00
Smaakvolle rode wijn met toetsen van rood fruit, zwarte bessen en een
vleugje vanille in de neus verkregen door de rijping op nieuwe eiken vaten.
Primitivo del Salento 125 Rosso (Italy Puglia) 100% Primitivo
32.00
Mooi rode wijn met intense aroma's van gestoofd fruit en pruimen, de rijping
op nieuwe eik en de romige structuur maken van deze wijn een kanjer.
Ribera del Duero "Bodeaga Lambuena" (Spain Ribera del Duero)
Krachtige rode wijn met in de neus kruiden en pepers, dankzij de oude
wijnstokken heeft deze topper een mooie structuur. Merlot-Cabernet
Sauvignon en Tempranillo.

41.00

Wijnen
Chateau Abelyce- St Emilion Grand Cru (Bordeaux-Frankrijk)
49.00
Grote klassieker gemaakt door de famillie "Aubert" die reeds 4 generaties
wijn maken in de regio van "St-Emilion". Mooie volle rode wijn met fijne
tannine en een fluweel zachte afdronk. Merlot-Cabernet Sauvignon-Cabernet
France
Marchesi di Barolo (Italy Piemonte) 100% Barbera d'Alba
67.00
Zeer evenwichtige klassewijn met fijne aroma's van zwarte bessen, hazelnoot
en vanille . Dankzij de rijping op Franse eiken vaten werd er een licht getoast
effect verkregen.

Sterke Dranken
Whisky Johnnie Walker Red Label 40°

6.50

Whisky Jura 10 Years

6.90

Cognac Courvoisier 40° Very special

6.50

Cognac Remy Martin Old Pale

7.30

Elixir D’Anvers

6.20

Limoncello Villa Massa

5.90

Bols zeer oude 35°

3.85

Vodka Ketel One

6.20

