
Witte wijn Glas Fles

Rheinhesse Spätlese € 3,95 € 19,75

Milde, friszoete wijn van volrijpe druiven, aangename zachte afdronk.

W.N Pinot Grigio € 4,65 € 23,25

Fruitig en zuiver met hints van appel en witte bloemen, levendig vol en elegant.

La Traversata Vermentino   € 4,50 € 22,50

Heerlijke zachte fruitige biologische witte wijn met wit fruit en citrus,

mooie lange afdronk met een licht bittertje.

Certezza Sauvignon * € 5,25 € 26,25

Intense aroma's van tropisch fruit en witte bloemen, de smaak is fris en intens,

en heeft een delicate toon van groene thee.

Tomasella Tenute Chardonnay € 6,00 € 30,00

Mediterraanse volle frisse wijn, rijp geel tropisch fruit, fijne zuurgraad en citrus.

Met eenmooie lange afdronk.

La-Raia, Gavi DOCG € 6,95 € 34,75

Bloemige en fruitige aroma's van rijpe fruit, gebalanceerd glas.

Zacht en rond smaakpalet met elegante, rijpe zuren,

Rosé wijn Glas Fles

Segura Rosado   € 3,95 € 19,75

Soepel, aromatisch en prettige afdronk van rijp fruit.

Corvezzo Family Collection DOC € 5,25 € 26,25

Elegant, Hints van grapefruit en bloedsinaasappel, minerale en kruidige tonen.

Fris maar in balans en met een aanhoudende afdronk.

*  EXCLUSIVE IMPORT



Rode wijn Glas Fles

Corvezzo Merlot * € 4,65 € 23,25

Intens robijnrood, bijna ondoordringbaar met een intense smaak van kleine rode bessen .

Met tonen van kaneel en kruidnagel. Zacht en expansief in de mond, met een lange afdronk.

Feudo Badala Negroamaro € 5,25 € 26,25

Volle zon doorstoofde wijn met veel donker rijp fruit.                                                                                             

Een stevige lange afdronk. Bijzonderheden Gedeeltelijk opgevoed in eiken vaten.

La Traversata Vermentino *  € 6,00 € 30,00

Heerlijke, zachte , fruitige biologische witte wijn, wit fruit en citrus,

mooie lange afdronk met een licht bittertje

Risveglio * € 7,25 € 36,25

Een bijna robijnrode wijn.Elegante hints van hout, leer en witte peper.

Het heeft gedroogde pruimen en rood fruit en jamtonen in de neus. 

Vol, goed uitgebalanceerd en harmonieus, elegant en zacht tannine.

W.N Valpolicella Ripasso DOC € 8,45 € 42,25

Intens robijnrood. Aroma van kersen en pruim met een vleugje kruiden.

 Een aanhoudende, elegante, afdronk

Prosecco

Pronol Prosecco DOC 20CL € 6,95

Mouserende wijn van de Glera-druif,

Mooi fris en zuiver aangename mousse.

Pronol Prosecco DOC 75CL € 24,95

Mouserende wijn van de Glera-druif,

Mooi fris en zuiver aangename mousse.

W.N Spumante DOC 75CL € 29,95

Frisse, fruitige aroma's met hints van gouden appel en witte bloemen.

Het heeft een lekkere droge, fruitige en een elegante zuivere smaak.

*  EXCLUSIVE IMPORT


