
PROSECCO MABIS ROSATO BRUT  fl es : 13,50 €
LAND : ITALIE - VENETO
Lichtroze kleur. Intens, delicaat en geurig boeket, aangenaam fruitig met duidelijke tonen 
van fruit zoals aardbei, framboos , kers, bloemige noten zoals roos. Mooie frisheid, ele-
gant en evenwichtig, een afdronk versterkt door een zeer aangename aromatische 
toets. Laat het feest maar beginnen….

BUBBELS

HILDE’S KEUZE !!!

WIJN MAGAZINEPASION DE BOBAL ROSADO   fl es : 10,00 €
LAND : SPANJE - Utiel Requena
Druiven : Bobal
De wijn heeft een aantrekkelijke roze kleur als gevolg van de lichte maceratie 
met de schillen. De geur van deze rosé wijn vertoont sporen van frambozen en 
rode bessen. De smaak is droog en knisperig, maar toch met een zachte, fruitige 
afdronk.

CALLAWAY ‘CHARDONNAY’  fl es : 12,50 €
LAND : Verenigde Staten - California
Druiven : Chardonnay
Vol, licht romig, knapperig en elegante witte wijn. Aroma’s van tropisch fruit, als 
mango en ananas gecombineerd met aroma’s van perzik, appel en peer. Mooie ba-
lans. Licht geroosterde kenmerken in de afdronk. Moderne vinfi catie. Een deel van 
de druiven wordt gegist voor 6 maanden in Frans eiken.

AETOS ‘CARMENERE’ RESERVA PRIVADA fl es : 9,00 €
LAND : CHILI - Colchagua Valley
Druiven : Carmenère
De Carmenère is de typische druif uit Chili. (Origineel uit de regio Bordeaux). De druif 
staat garant voor zacht kruidige toetsen in de neus en veel kracht in de mond. Het goede 
Chileense klimaat zorgt voor rijpe tannines en een mooie frisse afdronk.

BBQ



WITTE & RODE WIJNENROSE WIJNEN
CONTE DI CAMPIANO ROSATO   fl es : 10,00 €
LAND : ITALIE - Puglia
Druiven : Negroamaro en Zinfandel
Deze zachte roze rosé heeft een neus van geranium en roos gecombineerd met aardbeien 
en kersen. De alcohol van de wijn is in balans met zijn delicate smaken en lichte heldere 
frisheid, elegantie en persistentie.

DOMAINE DE LA BAUME ‘PINOT NOIR’  fl es : 9,00 €
LAND : FRANKRIJK - Languedoc
Druiven : Pinot Noir
Een heerlijke en fruitige wijn die, hoewel hij droog is, uitbundige aroma’s van rijpe 
rode bessen heeft. De uitgesproken zuurgraad maakt het een frisse, levendige en 
speelse wijn. Een lichte, levendige wijn om nu te drinken. 

LYNGROVE ‘SHIRAZ’  fl es : 10,00 €
LAND : ZUID-AFRIKA - Stellenbosch
Druiven : Shiraz
Lichte rosé kleur. Licht kruidige neus met hints van aardbei, framboos en een vleugje rozen-
bottel. Delicaat fruitig en luchtig karakter. Droge en zachte afdronk. Een smaakvolle rosé uit 
de welbefaamde wijnregio Stellenbosch.

SIRIUS BLANC   fl es : 9,00 €
LAND : FRANKRIJK - Bordeaux
Druiven : Sauvignon en Sémillon
Deze wijn charmeert door zijn blinkende kristalheldere gele kleur. In de neus komen U 
fruitige(exotisch) en bloemige(acacia’s) aroma’s tegemoet en dit gecombineerd met een 
fi jne, elegante houttoets. In de mond bestaat er een mooi evenwicht tussen de frisheid van 
de Sauvignon en de volheid en rondheid van de Sémillion. 
Wine Enthusiast : 92 points 

FINCA MUÑOZ BLANCO COLECCION FAMILIAR  fl es : 10,50 €
LAND : SPANJE - Vino de la Tierra de Castilla
Druiven : Chardonnay en Sauvignon
De kleur is een mooie, licht strogeel. In de neus citrus en fris perzikfruit voorop, dan 
kruidigheid en frisheid. In de mond zuiver en droog met subtiel fruit (weer geel- 
en wit fruit). Complex, goede zuren, mineraal en zuiver met een kruidige/fl orale 
afdronk. 

FINCA MUÑOZ TINTO COLECCION FAMILIAR  fl es : 10,50 €
LAND : SPANJE - Vino de la Tierra de Castilla
Druiven : Tempranillo, Merlot en Syrah
Deze heldere kersenrode wijn werd 8 maanden gerijpt in Amerikaanse en Franse 
eiken vaten. In de neus woudvruchten en rode vruchtenconfi tuur. Een perfecte balans 
tussen het fruit en de houtrijping zorgt voor een goed gestructureerde en geraf-
fi neerde afdronk.

CALLAWAY ‘MERLOT’  fl es : 12,50 €
LAND : Verenigde Staten - California
Druiven : Merlot
Gloedvol diep robijnrood. Zwoel en fruitrijk van geur met donkere kersen, zwarte 
bessen, vanille en chocolade. Lekker zacht, romig en krachtig van smaak met die 
voor Callaway zo typerende zalvende Merlot van fl uweelzacht bosfruit op een bed-
je van mokka en toffee.

ROSE
CONTE DI CAMPIANO 
LAND : ITALIE - Puglia
Druiven : Negroamaro en Zinfandel
Deze zachte roze rosé heeft een neus van geranium en roos gecombineerd met aardbeien 
en kersen. De alcohol van de wijn is in balans met zijn delicate smaken en lichte heldere 
frisheid, elegantie en persistentie.

AIX ROSE  
LAND : FRANKRIJK - Coteaux d’Aix en Provence
Druiven : Grenache Noir, Cinsault en Syrah 
Deze rosé is ideaal als aperitief, maar ook erg goed als 
lunchrosé en een goede begeleider van schaal- en schelp-
dieren, salades, eenvoudige visgerechten en niet te vergeten 
de Aziatische keuken. Een eerlijkedroge rosé met in de smaak 
mooi zacht rood fruit en een zeer plezierige lange afdronk. 
Zeer goed in evenwicht.

fl es 75 cl : 16,00 €
     fl es 150 cl : 31,50 €
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