
Wit La Croisade Sauvignon Blanc glas 4,3   karaf 15,8  fles 22 Kronenland Zoete Witte Wijn   glas 4,3    karaf 15,8   fles 22

Cȏtes de Gascogne, Frankrijk Duitsland
Aangename verfrissende wijn met opwekkende aroma’s. Aromatische, fruitige witte wijn uit Duitsland
Expressief in de geur met veel fruit zoals kruisbes, ananas, lychee met een veelzijdig karakter.
En indrukken van vers gras. Smaakvol, sappig en zeer toegankelijk van smaak.
Soepel in smaak, rijp fruit verpakt in sappige Zuren.

Abadia Real Verdejo- Virura glas 4,6   karaf 16,8  fles 25

Gastilla y Leόn, Spanje
Heldere, lichtgele wijn van de Populaire Spaanse Blend van Verdejo
met Viura. Fris en zacht, met aroma’s van grapefruit, ananas, 
mango en appel. Door zijn toegankelijke karakter veelzijdig inzetbaar.

El Molino Chardonnay-Chenin Blanc  glas 5,2  karaf 18,5  fles 28 Abadabi Real Rosé                      glas 4,6    karaf 16,8   fles 25

Mendoza, Argentinie Castilla y Leόn, Spanje
Dat de Chenin Blanc het naast South-Africa ook goed doet in Diepgekleurde krachtige rosé gemaakt van 100% 
Argentinia bewijst deze wijn. Smaakvol in mooi in balans, deze fris Tempranillo. Intens in kleur, geur en smaak, met aroma’s 
sappige wijnen heeft uitnodigende aroma’s van bloesem en vers citrusfruit. van rijpe frambozen en kersen en een aangename warme kruidigheid.

Rosé



Rood

La Croisade Merlot             glas 4,3     karaf 15,8    fles 22

Pays d’Oc, Frankrijk
De paarsrode kleur leidt een fruitige wijn in met pruimen
en bosbessen, fluwelen, tannine en een kruidige toets.
Sappige en soepel, typisch Merlot. 
Een smakelijke allemansvriend.

Abadia Real Tempranillo glas 4,6     karaf 16,8    fles 25

Gastilla y Leόn, Spanje
Krachtige, intense rode wijn van 25 jaar oude Tempranillo/stokken.
Je proeft sappige rode bessen en kersen aangevuld met een 
Vleugje kruiden en zachte tannines.

El Molino Merlot/Malbec
Medoza, Argentinië
Soepele, fruitige rode wijn van een blend van Merlot en Malbec.
Boordevol zongerijpte zwarte kersen, bessen en verse frambozen.

Muriel Rioja Reserva
Rioja, Spanje
Deze krachtige maar doch elegante Reserva heeft een in de neus
tonen van vanille en impressies van kersen, bessen konfijt en pruim.
In de mond mooie nuances van de houtrijping,
aangevuld met het fruit van dadels en vijgen.

glas 5,2    karaf 18,5    fles 28

fles  32


