
CIELO PINOT GRIGIO IGT VENETO 
Deze wijn is gemaakt van Pinot Grigio druiven, die handmatig geoogst worden. 

De Pinot Grigio is licht en verfrissend met een aantrekkelijk bouquet en een 
zeer verleidelijke afdronk. De smaak is zeer fris en zeer toegankelijk.

Deze wijn is heerlijk als aperitief en zeer geschikt bij soep, vis en wit vlees. 
De wijn kan het beste jong gedronken worden.

Glas: e 4,00  Fles: e 20,00

PAUL MAS SAUVIGNON BLANC
De druiven vinden hun oorsprong in wijngaarden rondom Marseillette, Limoux en 

Montagnac. De wijn rijpt gedurende 2 maanden op gist voordat ze gebotteld worden. 
Deze Sauvignon Blanc heeft een zeer heldere gouden kleur met groene tinten.  

De neus is complex met kruisbessen, buxus, citrusvruchten, tropisch fruit en iets 
rokerige tint. Deze wijn heeft een zeer rijke smaak, met een goede zuurgraad en 

is goed in balans. Krachtig in de mond en een goede lengte. 
Perfect in combinatie met sashimi, schaal- en schelpdieren, asperges en salades.

Glas: e 4,50  Fles: e 22,50

LA VILETTE CHARDONNAY VDF
Deze wijn is gemaakt van 100% Chardonnay druiven. De druiven komen uit wijngaar-
den gelegen in het zuidwesten van Frankrijk aan de voet van de Pyreneeën gemengd 

met druiven uit mediterrane kustgebieden. De druiven gisten 10 tot 12 dagen op 
Frans en Amerikaans eiken, waarna de wijn nog 6 maanden “sur lie” rijpt. 

Deze Chardonnay is een verfrissende en complexe wijn. De geuren van citroentaart, 
banaan en peer worden gevolgd door de warme geuren van geroosterd brood en 

hints van vanille en geroosterde noten.
Gaat uitstekend gepaard met gegrilde of gebakken witvis.

Glas: e 4,50  Fles: e 22,50

STEFFEN BEREICH BERNKASTEL 
Gebr. Steffen is een familie bedrijf dat gevestigd is in Trittenheim aan de Mosel. 

Deze wijn wordt gemaakt van Müller Thurgau en Silvaner druiven. Rijp wit fruit voert 
de boventoon in dit glas, aantrekkelijk zoetje met een frisse afdronk. 

Heerlijk in combinatie met zeebaars, kip, vlees en salades.

Glas: e 4,00  Fles: e 20,00

Wijnen Wit Wijnen Rood Wijnen RosÉ

Wijnen Mousserend

SOGNO DEL SUD NERO D’AVOLA (BIO)
Baglio Gibellina domineert de vallei en wordt omgeven door de heuvels van Salemi 

en Santa Ninfa. De druiven voor deze Nero d’Avola worden met de hand geplukt 
rond half september, waarna ze in stalen tanks onder een gecontroleerde 
temperatuur van 15°C worden gevinifieerd. In het glas een diep rode kleur, 

in de mond smaken als granaatappel en wilde aardbeien. 
De afdronk is zacht en smooth met lichte tannine. 

Heerlijke combinatie met vlees of vis.

Glas: e 4,00  Fles: e 20,00

PAUL MAS MERLOT
De Merlot VdP is paars/rood van kleur, in de geur veel donker fruit: pruimen en 

zwarte bessen naast de kruidige indrukken. Volle, soepele smaak, zachte tannine en 
een lichte vanille toets, dankzij uitgekiende houtrijping. Lange, elegante afdronk.

Heerlijk met kalfsvlees of rood vlees.

Glas: e 4,50  Fles: e 22,50

BRANCATELLI “QUESTO DEDICATO”
Het is een rijke wijn erg fruitig vol met aroma’s. In de mond is de indruk aangenaam 

met een zachte, volle tannine die een eenvoudige frisheid geeft aan deze wijn die 
zulke grootse druivensoorten bevat. 

De structuur is zacht met een lange afdronk van smaakvol rood fruit.

Fles: e 25,00

CHATEAU DE L’HORTE CORBIERES
Volle rode wijn gemaakt van druiven die komen van oude wijngaarden van de soorten; 

Grenache, Carignan, Syrah en Mourvedre. Lekker bij de barbecue, steengrillen, 
gourmetten of bij een kaasplateau met Brie, Port Salut, Rocquefort of bij oude 

Hollandse kaas. Druif: Grenache, Syrah, Carignan
Smaak: stevige, kruidige rode wijn, duidelijk met zorg gemaakt, met in de geur en 

smaak duidelijk laurier, wat kruiden en rood rijp fruit.

Fles: e 23,50

GRIS DE GRIS
De druiven: Grenache en Carignan, worden op ecologische wijze geproduceerd met 
respect voor natuur & milieu. Dune is de toepasselijke naam van deze delicate rosé. 

In de neus tonen van witte perziksiroop en mandarijn. 
De smaak is verfijnd zacht, elegant en verfrissend. Serveren op 10 - 12°C. 

Heerlijk als aperitief, bij tapas hapjes, visspiesjes of zomerse gerechten, maar vooral 
heerlijk op het terras.

Glas:  e 4,50  Fles: e 22,50

I-BIS FRIZZANTE RABOSO / GLERA ROSATO
Deze wijn is gemaakt van de Prosecco en de Raboso druiven en heeft een aangename 

zachte mousse. De geur is die van bosvruchten, frambozen, intens fruitig dus. 
De smaak is mondvullend, sappig maar zonder vervelend zoet na te blijven. 

Een feestelijk aperitief, een heerlijke doordrinker of begeleider van een lekkere 
frisse zomerse salade, een licht voorgerecht van kip of kalfsvlees. 

Ook verrassend bij een mooi dessert.

Fles: e 21,50

CAVA PALAU BRUT
Deze mousserende Cava Brut is gemaakt van verschillende druivensoorten: Macabeo, 
Xarel-lo en Parellada. Het bouquet toont aroma’s van gist en een fruitige achtergrond 

van lokale druivensoorten en groene appel. Deze prachtige Cava is evenwichtig, 
elegant en vol karakter. Een perfecte Cava als aperitief en als partner voor een 

verscheidenheid aan gerechten, zoals vis, zeevruchten, licht vlees of tapas.

Fles: e 22,50



Vintense alcohol vrije wijnen worden gemaakt via een bijzondere methode, door 
de hoge druk die zij op de wijnen uitoefenen, verdampt de alcohol al op een lage 

temperatuur. Door dit proces gaan de aroma’s niet verloren en blijven de organo-
leptische eigenschappen van de wijn intact.

De aandacht voor de wijn begint al bij de wijngaard, hier besteden zij veel tijd in 
het verbeteren en optimaliseren van het product, de rijping en het plukken van de 

druiven. Door de kwaliteit te  waarborgen en constant te controleren, lukt het om een 
constante kwaliteit te leveren voor deze heerlijke wijnen.

Nadat de druiven van de tros zijn gehaald, worden deze zacht geperst om het sap uit 
de druiven te halen. Hierna wordt er gist toegevoegd en start de alcoholische 

vergisting waarbij de natuurlijke suikers worden omgezet naar alcohol.
Zodra de wijnen klaar zijn voor het bottelen, wordt er door hogedruk alcohol ont-

trokken waarbij het alcohol percentage zakt tot 0,0%. Door dit proces is de wijn 100% 
alcoholvrij en dus geschikt voor mensen die geen alcohol mogen drinken!

VINTENSE MERLOT
Vintese Merlot Alcohol Vrije Wijn is een intense rode wijn met een delicaat aroma 

van zwarte bessen en bosbessen. Deze Alcohol Vrije Merlot is een perfecte partner 
voor rood vlees en kazen. In de mond is het een soepele wijn met een tanninerijke 

afdronk. 

Fles: e 15,00

VINTENSE SAUVIGNON
Vintense Sauvignon is een heerliijk alcohol vrije witte wijn die na het maken van de 

wijn onder druk vrij is gemaakt van alcohol, een heerlijk aorma van citrus en tropisch 
fruit zorgt voor zin in de eerste slok. Een heerlijke frisse smaak van tropisch fruit vult 

de mond, deze wijn leent zich perfect voor vis en gegrilde gerechten. 

Fles: e 15,00

VINTENSE SPARKLING ROSÉ
Vintese Sparkling Rose Alcohol Vrij is een heerlijke fruitige bubbel met zachte 

aromatische smaken. Deze licht mousserende wijn heeft een heerlijk aroma van rode 
vruchten, aalbes, aardbei en meloen en is heerlijk bij een desert op basis van fruit 

of als aperitief.

Fles: e 15,00

Wijnen Alcoholvrij

Wijnkaart


