
Witte wijnen
Sierra de Enmedio Sauvignon Blanc, Murcia – Spanje
Een frisse sauvignon met duidelijk tropisch fruit en een vleugje honing.
Mooi in balans.
Goede combinatie met geitenkaas.
 Glas € 3,50 Fles € 17,25

Valle de los Andes Chardonnay, Central Valley – Chili
Een chardonnay met enige mineraliteit en fijne zuren, een frisse stijl
met aangenaam fruit.
Aangenaam bij o.a. vis, kip en diverse tosti’s.
 Glas € 3,75 Fles € 18,25

Bellingham Pear Tree Chenin Blanc – Zuid-Afrika
Zuid-Afrika zoals het hoort. Een zachte, exotische en frisse wijn met fijne 
zuren en lichte bitters.
Probeer eens bij ‘n maaltijdsalade of bij de Oosterse kip.
 Glas € 3,75 Fles € 18,75

Rosé wijnen
Sierra de Enmedio Monastrell rosé, Murcia – Spanje
Een rijke geur van frambozen. In de smaak barstensvol fruit met een lange
afdronk. 
Bij salades en diverse tosti’s.
 Glas € 3,50 Fles € 17,25

Bellingham Berry Bush rosé – Zuid-Afrika
Een fruitige, opwekkende rosé met veel fruit en veel smaak.  Aan het eind een 
heel klein zoetje.
Bij salades en vis.
 Glas € 3,75 Fles € 18,75

Rode wijnen
Sierra de Enmedio Garnacha, Murcia – Spanje
Volle aroma’s van zon doorstoofd fruit, cacao en kruiden. Mooi in balans
met een lange afdronk.
Gaat mooi samen met varkensvlees.
 Glas € 3,50 Fles € 17,25

Rios de Chile Cabernet Sauvignon, Central Valley – Chili
In de neus en in de smaak kruiden en rood fruit, met zachte en ronde tannines. 
Een heel toegankelijke wijn.
Lekker bij rood vlees.
 Glas € 3,75 Fles € 18,25

Bellingham Big Oak Shiraz – Zuid-Afrika
Een volle en rijpe wijn met 9 maanden houtrijping. Zwoel en kruidig met een 
lange afdronk.
Stevige begeleider van de Black Angus Burger.
 Glas € 3,75 Fles € 18,75



WijnkaartOverige wijnen
Mousserend
Prosecco La Gioiosa, Treviso – Italië
Een licht mousserend verfrissende wijn. De smaak is sappig en verfrissend,
met een licht bittertje aan het eind en met een fijne mousse.
 Glas € 3,50 Fles € 20,25

Zoet
Reinhardt Fuchs Tolltraum Weisswein, Duitsland
Rijp wit fruit met wat citrus, lichtvoetig. Een lichtzoete ongecompliceerde
sappige wijn.
  Glas € 3,25

Pacherenc du Vic-Bilh Collection Plaimont – Frankrijk
Een fris zoete dessertwijn gemaakt van overrijpe druiven. Een wijn die niet in 
zijn zoet overheerst.
  Glas € 4,50

Barros Ruby Port, Porto – Portugal
Zwart fruit, stevig van smaak met aroma’s van pruimen en chocolade,
aangename zoetheid
  Glas € 4,20


