


Château Haut Pougnan Blanc 
Land : Frankrijk 
Streek : Bordeaux
Druiven : Sauvignon Blanc
Deze wijn charmeert door zijn blinkende 
kristalheldere gele kleur. In de neus komen U 
fruitige(exotisch) en bloemige(acacia’s) aro-
ma’s tegemoet. Heerlijk als aperitief, lekker 
bij schaal- en schelpdieren en bij wit vlees.

         fles : 7,50 €

APERITIEF
PROSECCO 

Ponte Villoni Brut 

Land : Italië  Streek : Veneto

De Ponte Villoni Prosecco is een heerlijke frisse 

Prosecco met veel fruit en een hele prettige afdronk. 

De wijn is lichtgeel met soms een flits groen, met 

een medium-body en heerlijk op elkaar afgestemde 

smaken van licht fruit. Rijke mousse, het lijkt wel een 

‘methode traditionelle’! Geuren van appel en peer. 

Machtig mooi glas bubbels! 

   

Mariluna Blanco 
Land : Spanje 
Streek : Valencia
Druiven : Macabeo en Verdejo 
Deze frisse wijn benadrukt op dit moment zijn fruitig karak-
ter, met voornamelijk golden appel en steenfruit in de hoofd-
rol. Het volle fruitige karakter van de Verdejo in combinatie 
met het fris groenige van de Macabeo zorgt voor een frisse 
wijn met een complex kantje.    

75 cl : 9,50 €

fles : 10,50 €

De Ponte Villoni Prosecco is een heerlijke frisse 

Prosecco met veel fruit en een hele prettige afdronk. 

De wijn is lichtgeel met soms een flits groen, met 

een medium-body en heerlijk op elkaar afgestemde 

smaken van licht fruit. Rijke mousse, het lijkt wel een 

‘methode traditionelle’! Geuren van appel en peer. 

Lyngrove ‘Chardonnay’
Land : Zuid-Afrika
Streek : Stellenbosch
Druiven : Chardonnay
Deze Reserve Chardonnay heeft een complex   
karakter en een licht strogele kleur. In de neus 
krijgen we accenten van de vatlagering, vanille en 
créme cara-mel op het voorplan. Deze blenden 
fantastisch met de impressies van tropisch fruit 
die deze wijn eveneens bezit. De smaak is rijk en 
boterig met een goede frisse afdronk. Een favo-
riet onder de Chardonnay liefhebbers. 

         fles : 11,50 €

TOPPER 

Deze Reserve Chardonnay heeft een complex   
karakter en een licht strogele kleur. In de neus 
krijgen we accenten van de vatlagering, vanille en 
créme cara-mel op het voorplan. Deze blenden 
fantastisch met de impressies van tropisch fruit 
die deze wijn eveneens bezit. De smaak is rijk en 
boterig met een goede frisse afdronk. Een favo-

 : 11,50 €



Chibet Rosé   75 cl : 7,50 €
Land : Frankrijk  Streek : Vin de Pays d’Oc
Druiven : Cabernet Sauvignon en Grenache
Deze Chibet is een héél fruitige rosé, met aroma’s van aardbeien en fram-
bozen maar toch met een mooie aciditeit. Hij is zeer lekker als aperitief of bij 
zomerse gerechten.

Laus Rosado  75 cl : 10,00 €
Land : Spanje  Streek : Somontano
Druiven : Grenache en Syrah
Een rosé van de hoogste kwaliteit! De wijn is lekker soepel en levendig met 
een fraaie volle goed gebalanceerde afdronk. In de neus is er een krachtig 
maar ook fruitig bouquet met duidelijke tonen van blauwe bosbessen, aardbei 
en rode paprika.

Le Secret de Saint-Pierre  75 cl : 11,00 €
Land : Frankrijk  Streek : Provence
Druiven : Cinsault en Grenache
Deze rosé van Saint Pierre is een schoolvoorbeeld van hoe een Provence rosé 
moet zijn! De kleur is bleek zalm roze en heeft een prachtige schittering. De 
geur is verfijnd, licht mineraal en fruitig met tonen van frambozen, bes en in 
de afdronk een lichte kruidige toon. De smaak is zeer sappig, fris en droog In 
de afdronk herkennen we ook hier weer een licht verfijnde minerale toon.

AIX Rosé  75 cl : 16,50 €         150 cl : 32,00 €
Land : Frankrijk  Streek : Coteaux d’Aix en Provence
Druiven : Grenache, Cinsault en Syrah
Briljant fonkelend met een roze zweem. Delicaat parfum van rijpe manda-
rijntjes, licht kruidig. Ook in de smaak een ode aan rood bosfruit, kersen, 
aardbei, en verse vijg, zij het heel verfijnd en ingetogen en voorzien van een 
karakteristieke kruidigheid. 
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Intense Gris  75 cl : 9,50 €   
Land : Frankrijk  Streek : Languedoc
Druiven : Cinsault en Grenache
Deze wijn met zijn fonkelende schoonheid en zijn buitengewone glans, bena-
drukt door een bleekroze kleur, nodigt uit tot ontdekkingen. Hij is afgerond 
en soepel, met een fijne en frisse afdronk die bijzonder op prijs wordt gesteld 
tijdens een zonovergoten moment van ontspanning.



Le Due Gemme Sant’ Antimo Rosso
Land : Italië
Streek : Toscane
Druiven : Cabernet Sauvignon, Merlot en Syrah 
Deze Italiaanse rode wijn is van het wijnhuis Tenuta di 
Collosorbo. Deze wijn komt uit de wijnstreek Toscane. 
Specifiek komt deze wijn uit het wijngebied Montalci-
no. Het smaakprofiel van deze wijn is fris, fruitig en 
vol. Dit wijntje past goed bij de volgende gerechten: 
pasta, pizza, vlees en kaas. Deze rode wijn is gemaakt 
van Cabernet Sauvignon, Merlot en Syrah druiven. 
Klik op de afbeelding of titel voor meer informatie over 
deze Tenuta di Collosorbo Le Due Gemme Sant’Antimo 
Rosso DOC.

75 cl : 11,50 €

Château Haut Pougnan Rouge 
Land : Frankrijk 
Streek : Bordeaux
Druiven : Merlot en Cabernet Sauvignon
Sirius heeft een prachtige granaatrode kleur 
met een diep paarse rand. Het boeket is rijk 
en elegant, een combinatie van alle aromatische 
frisheid van druiven die geoogst zijn op uiterste 
rijpheid met subtiele houttonen. In de mond een 
uitstekende balans van de elegante tannines 
en het overvloedige heerlijke fruit. Mooi rond 
en zacht. De aanhoudende is fluweel zacht een 
teken van de nobele oorsprong van deze wijn.
 

75 cl : 7,50 €BBQ

Mariluna Tinto
Land : Spanje 
Streek : Valencia
Druiven : Tempranillo en Bobal
Een heldere, zuivere, robijnrode kleur met 
paarse tinten. Mooi rijp fruit op de neus met 
een vleugje cacao, geroosterde tonen en zoete 
specerijen. De wijn is fris en elegant met een 
goede structuur in de mond, aangenaam en zij-
deachtig met goed geïntegreerde zuurgraad en 
een aangename afdronk. De wijn rijpt na de al-
coholische gisting gedurende 6 maanden verder 
op Franse eiken vaten. Guia Peñin : 90 points   

 75 cl : 9,50 €BBQ

BBQ

TOPPER 


