APERITIVO
APEROL SPRITZ

€6,50

APEROL, CAVA, SINAASAPPEL & SOURCY ROOD

HUGO

€6,75

VLIERBLOESEMSIROOP, CAVA, LIMOEN
& SOURCY ROOD

COCKTAILS
MOJITO OOK VIRGIN

€8,50

BACARDÍ CARTA BLANCA, SUIKERWATER,
LIMOEN, MUNT & SOURCY ROOD

PORNSTAR MARTINI

€7,50

42BELOW VODKA, PASSIEVRUCHTLIKEUR,
PASSIEVRUCHTSAP & LIMOENSAP

ESPRESSO MARTINI

€7,50

42BELOW VODKA, KOFFIELIKEUR & ESPRESSO

GIN & TONIC
BOMBAY SAPPHIRE

€8,00

RUSSELL & CO BOTANICAL TONIC WATER & LIMOEN

BOSFORD PINK GIN

€9,00

RUSSELL & CO BOTANICAL TONIC WATER & AARDBEIEN

THE HENDRICKS

€9,50

RUSSELL & CO BOTANICAL TONIC WATER & KOMKOMMER

KOEIEN EN KAAS GIN SPECIAL

DAGPRIJS

LAAT JE VERRASSEN DOOR ONS PERSONEEL

BUBBELS
MVSA - CAVA BRUT

€6,00 €34,50

PENEDES, SPANJE
LEVENDIGE SPRANKELING IN HET GLAS. AROMA’S VAN RIJPE
MELOEN, BANAAN EN VOORAL GROENE APPEL. DROGE,
PITTIGE EN FRUITIGE SMAAK MET MOOIE FRISSE ZUREN.

GOEDE HUISWIJNEN
MARIUS BLANC

TERRET / VERMENTINO

MARIUS ROUGE

GRENACHE / SYRAH

MARIUS ROSÉ

GRENACHE / SYRAH

€4,50 €21,50
€4,50 €21,50
€4,50 €21,50

BESTE HUISWIJNEN
DOMAINE LES SALICES

SAUVIGNON BLANC

DOMAINE LES SALICES

CHARDONNAY

DOMAINE LES SALICES

MERLOT

DOMAINE LES SALICES

PINOT NOIR

€5,50
€5,50
€5,50
€5,50

€26,50
€26,50
€26,50
€26,50

KAARTWIJNEN WIT
BORGO CONVENTI, ISONZO DEL FRIULI

€29,50

ITALIË - PINOT GRIGIO - 2017
Strogeel met warme nuances. In de neus geurig,
karakteristiek en intens met delicate hinten van
witte bloemen en kamperfoelie gecombineerd met
fruitige tonen van rijpe peer.

JACKSON FAMILY WINES, MURPHY-GOODE €34,00
VERENIGDE STATEN - CHARDONNAY/SAUVIGNON BLANC - 2017
In geur en smaak een hartveroverende combinatie
van perzik, appelbloesem, gele narcissen, brioche,
citrus, meloen en witte perziken. Krachtige en
ronde chardonnay.

DOMAINE DES GRANGES DE MIRABEL

€34,50

FRANKRIJK - VIOGNIER - 2017
De kleur van de wijn is vrij intens geel met een groene
hint. In de geur ruik je fijne abrikoos, perzik aroma’s
en ook die van marmalade. In de smaak combineren
rondeur en frisheid, die zo karakteristiek zijn voor
viognier van vulkanische bodem.

DOMAINE D’HENRI, CHABLIS SAINT PIERRE €52,50
FRANKRIJK - CHARDONNAY - 2017
Bleekgeel, in bouquet en smaak komt wit fruit naar
voren waarbij de pittige mineraliteit fraai combineert
met een elegante structuur die zorgt voor een
heerlijke afdronk.

KAARTWIJNEN ROOD
PASQUA DESIRE LUSH & ZIN
€29,50
PASQUA DESIRE LUSH & ZIN MAGNUM 1,5L. €49,50
ITALIË - PRIMITIVO - 2018
Een mooie wijn met een dieprode kleur. In de neus
intense aroma’s van pruimen, rood fruit, koffie, cacao
en kruidige tonen. De wijn is zwoel en rond, fullbodied
met zachte tannines.

VICENTE GANDIA, UVA PIRATA

€32,00

SPANJE - PETIT VERDOT - 2017
Kersenrood, een bouquet van rode bessen, karamel,
vanille en koffie. De smaak is in balans, stevig en
ook elegant, fruitig, kruidig, mineraal en met een
lange afdronk.

CHILOÉ RESERVA

€34,50

CHILI - CARMÉNÈre - 2017
Reserva carménère wijn, grote typiciteit van kersen
en zwarte pruimen met geroosterde en kruidige
accenten voor een geweldige afdronk.

LUIGI BOSCA

€36,50

SPANJE - PINOT NOIR - 2018
Deze elegante pinot noir heeft een schitterende
kersenrode kleur, met aroma’s van rood bosfruit
met daarin tonen van aardbei en chocolade.

JACKSON FAMILY WINES, MURPHY-GOODE €36,50
VERENIGDE STATEN - CABERNET FRANC, CABERNET
SAUVIGNON, MERLOT, PETIT VERDOT - 2016
Weldadig bouquet van zwarte kersen met een vleugje
zoethout dat zich voortzet in de smaak die ook nog
eens flirt met chocolade, vanille en een klein beetje
eikenhout.

DOWIE DOOLE, CALIFORNIA ROAD

€45,00

AUSTRALIË - shiraz - 2016
Bouquet van donkerrood fruit, kruidnagel, cassis,
steranijs en tonen van Frans eiken gevolgd door
een rijke, elegante smaak met een zweem van
zoethout en pruimen.

CASTELLO DI ALBOLA, CHIANTI RISERVA

€52,50

italië - sangiovese - 2015
Robijnrood, een heerlijk bouquet met een delicate
zweem van viooltjes. De volle, harmonieuze smaak
heeft een frisse mineraliteit en is gesierd met
een elegante, fluwelen omlijsting.

LUIGI BOSCA GALA 1

€55,00

argentinië - malbec, petit verdot, tannat - 2016
Een krachtige, complexe en tegelijkertijd elegante
dinerwijn met aroma’s van fris rood bosfruit,
rijpe pruimen en kruiden.

CASA AMARONE VALPOLICELLA

€67,50

italië - corvina, molinara, rondinella - 2013
Deze intens donkerrode wijn geurt naar vanille,
toast en hout. De smaak is krachtig, vol en wordt
mooi afgerond met veel finesse en elegantie.

DESSERTWIJN
VALDESPINO, PEDRO XIMENEZ EL CANDADO €7,50
SPANJE - PEDRO XIMENEZ - 2018
Zachte en fluwelige sherry met tonen van pruimen
en een lange afdronk.

DONKIESBAAI, HOOIWIJN

€9,50

ZUID AFRIKA - CHENIN BLANC - 2017
Een bouquet van rijpe perziken, kamperfoelie,
fynbos en abrikozen dat zich voortzet in de smaak
met een lichte touch van honing en karamel.
Zuurgraad en zoet zijn fraai in balans.

PORT
DOW’S MASTERBLEND RUBY

€4,25

DOW’S MASTERBLEND TAWNY

€4,25

DOW’S MASTERBLEND TAWNY 10 YEARS OLD €6,00

