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Bolla Prosecco Spumante DOC 5.50 28.50
Italiё - Veneto
Plezierige frisse Prosecco met een levendige 
mousse en smaken van wit fruit en peer.
Pleasant refreshing Prosecco with a lively 
mousse and flavors of white fruit and pear.

Moët & Chandon Imperial Brut 12.50  85.00 
Frankrijk - Champagne 
Een elegante champagne met frisse aroma’s van citrusfruit  
en een heerlijke volle afdronk, met tonen van brioche.
An elegant champagne with fresh aroma’s of citrus 
fruits and a full aftertaste, with a hint of brioche.

Dom Perignon ‘Blanc Vintage’ 2008 250.00 
Frankrijk - Champagne 
Een verleidelijke, vintage champagne met een prachtige 
lengte, volle smaak en zeer hoge kwaliteit.
A tempting, vintage champagne with a beautifull full taste  
and very high quality.

Moët & Chandon Ice Imperial 12.50 85.00 
Frankrijk - Champagne 
Een heerlijke, licht zoete, zomerse champagne 
geserveerd met ijs en vers fruit.
A beautiful, sweet summery champagne 
served with ice and fresh fruit.

Moët & Chandon Ice Imperial Rosé 95.00 
Frankrijk - Champagne 
Een iets rijkere en vollere champagne met lichte tonen van 
rood fruit, geserveerd ‘on the rocks’!
A slightly fuller and richer champagne with 
hints of red fruits. Served ‘on the rocks’!

Veuve Cliquot Ponsardin Rich  12.50  85.00 
Frankrijk - Champagne 
Deze rijke en licht zoete ‘cocktail-stijl’ champagne wordt  
geserveerd met ijs en toevoeging van sinaasappel. 
A rich and light ‘cocktail style’ champagne, 
served with ice and orange.
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Blue Night (zoet) 4.75 23.00
Duitsland – Bereich Bingen
Lichtzoete wijn, mooi in balans met volle aroma’s  
van rijpe druiven, honing met zachte frisse zuren. 
Sweet wine, nicely balanced with aromas of ripe grapes and honey.

Resplandy Sauvignon Blanc 4.75 23.00
Frankrijk – Vin de Pays d’ Oc
Fruitige, frisse wijn. Perfect als aperitief of  
in combinatie met een salade.
Fruity and fresh. Perfect as an aperitif or  
in combination with a salad.

Bolla Pinot Grigio delle Venezie 5.95 28.50
Veneto – Italie Spicy 
Pinot Grigio met peer, meloen, citrus, fijne bitters en veel sap.
Spicy Pinot Grigio with pear, melon, citrus, 
fine bitters and a lot of juice.

Reserve St. Martin Chardonnay 4.85 23.50
Frankrijk – Pays d’Oc
Een echte chardonnay met aroma’s van citrus, ananas en 
perzik. Zachte ronde smaak met tonen van hazelnoot.
A real chardonnay with aromas of citrus, pineapple 
and peach. Soft flavours with hints of hazelnut.

Bodegas Naia K-naia Verdejo 6.35 29.50
Spanje – Rueda
Aroma’s van tropisch fruit met tonen van venkel en vers gemaaid 
gras. Fris, levendig en aromatisch met een lange afdronk.
Taste of tropical fruit with hints of fresh mown grass. 
Fress, lively and aromatic with a long after taste.

Rapaura Springs  
Sauvignon Blanc 6.75 32.00
Nieuw Zeeland – Marlborough
Verleidelijke smaak van tropisch fruit, kruiden 
en citrus met een verfrissende afdronk.
Tantalizing taste of tropical fruits, herbs 
and citrus with a crisp finish.

Cloud Break Chardonnay 7.00 32.50
USA – Californië
Rijke fruitaroma’s en rijp tropisch fruit. Op de achtergrond 
wat tonen van vanille, karamel en een vleugje eik.
Rich with aromas of ripe fruit and on the background  
you can taste hints of vanilla, caramel and oak.

Gerard Fiou Sancerre  45.00
Frankrijk – Loire
Frisse klassieker, met aroma’s van buxus, appel en 
kruisbes. Mooi in balans met vriendelijke zuren.
A real classic, with aromas of apple and gooseberries. Nicely balanced.

Domaine Vrignaud Chablis  49.00
Frankrijk – Bourgogne
Knisperend frisse wijn met elementen van citrus, appel en 
geel steenfruit. De smaak is zeer rijk aan mineralen, met een 
vriendelijk rond mondgevoel en een spannende afdronk.
Crispy and fresh wine with elements of citrus, apple and 
yellow stone fruit. The taste is rich of minerals with a 
friendly feeling in the mouth and an exciting aftertaste.
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Resplandy Syrah Rosé 4.75 23.00
Frankrijk – Vin de Pays d’Oc
Frisse, droge rosé met heerlijke aroma’s van 
aardbeien, rode bessen en specerijen.
Fresh, dry rosé with delicious aromas of 
strawberries, berries and spices.

Bolla Bardolino Chiaretto 4.95 24.50 
Italiё - Veneto
Heerlijk fruitige rosé. Afkomstig van de zuidoostelijke 
oever van het Gardameer. Perfect bij mediterraans eten.
Delicious fruity rosé. From the southeast shore of 
Lake Garda. Perfect with Mediterranean food.

Chateau Miraval Rosé 8.50 45.00
Frankrijk – Côtes de Provence
De rosé van Angelina Jolie en Brad Pitt. Een echte Provence 
rosé met een goede structuur en zachte afdronk.
The rosé of Angelina Jolie and Brad Pitt. A real Provence
rosé with a nice structure and soft finish.

Chateau Miraval Provence Rosé  
‘Mini Bottle’ (37,5 Cl)  22.50 
 
Chateau Miraval Provence Rosé  
“Magnum” (150 Cl)  90.00 
 
Chateau Miraval Provence  
Rosé “Jerobaum” (300 Cl)  225.00 
 
Chateau Miraval Provence Rosé 
 “Methusalem” (600 Cl)  450.00
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Resplandy Merlot 4.75 23.00
Frankrijk – Vin de Pays d’Oc
Smaken van bramen, kersen en zwarte bessen. Licht kruidige aroma’s.
Flavors of blackberry, cherry and blackcurrant and aromas of spices.

Bolla Bardolino Classico  4.95 24.50
Italie Veneto 
Helder robijnrood in de kleur met aroma’s van rode bosvruchten 
en amandel. Frisse, lichte fruitige wijn met tonen van kersen. 
Clear ruby red in terms of colour with aromas of red forest fruit 
and almonds. Fresh and light fruity wine with hints of cherries. 

Don Jacobo Crianza 5.85 28.50
Spanje - Rioja
Soepel en mooi in balans. Een toch iets krachtige 
wijn met aroma’s van zwarte en rode bessen.
Smooth and nicely balanced. A powerful 
wine flavors of black and red berries.

Susana Balbo Crios Malbec   5.95 29.50
Argentinië – Mendoza 
Diep rood van kleur. Klassieke body, 
harmonieus en verleidelijk.
Defined and intense deep red colour. Great personality 
on the palate, distinguished body, harmonic and 
sensual, unfolding all its variety identity.  

Château Vieille Tour la Rose  
Saint Emilion Grand Cru  34.50
Frankrijk – Bordeaux
Elegante rode wijn met in de neus kruiden en aroma’s 
van rood fruit. Uitermate geschikt bij rood vlees.
Elegant red wine with in the nose spices and aromas 
of red fruit. Ideally to accompany red meat.

Dal Cero Valpolicella Ripasso   39.00
Italië – Veneto
Een fantastische Ripasso met een bijzonder fijn karakter. 
Aroma’s van rijp fruit, specerijen en vanille.
An astonishing Ripasso Ripasso with special fine character.
Aromas of ripe fruits, spices and vanilla.

Château Haut Medoc de Giscours  45.00
Frankrijk – Bordeaux
Klassieke wijn met aroma’s van kersen, specerijen en vanille. 
Uitstekende begeleider bij wild, rood vlees of stevige kaassoorten.
Classic wine with aromas of cherry’s, spices and vanilla. 
Excellent companion with red meats or hearty cheeses.

Regis de Valliere Santenay  
Les Craies   65.00
Frankrijk – Bourgogne
Aroma’s van rozen, rood fruit en een vleugje zoethout. 
De smaak is diep en intens. Stevige maar discrete 
tannines zorgen voor een fijne structuur. 
Aromas of roses, red fruit and some sweet 
wood. The taste is deep and intense. Heavy, but 
gentle tannins make it a nice structure.

Borgogno Barolo DOCG  85.00
Italië – Piemonte
Volle, krachtige, fluweelzachte wijn met tonen van vanilla en specerijen.
Full-bodied , velvety wine with notes of vanilla and spices.


