wijn
Huiswijnen-

Colombard-Chardonnay-Folenvie-Frankrijk
Perfect uitgebalanceerde witte wijn. De zachte tonen van de
40% chardonnay, gecommbineerd met de 60% Colombard geven een
uitstekende wijn welke,zaker in de afdronk, een laag zuurgehalte heeft.

Cabernet Sauvignon-Merlot-Folenvie-Frankrijk
Volle en zeer soepele rode wijn gemaakt van een succesvolle
druivencombinatie,de Cabernet Sauvignon en de eveneens bekende Merlot.De
afdronk is zacht, en de smaak can deze wijn combineert zeer goed bij onze
gerechten.

Grenache Rose, Pavillac- Pays dꞌOc-Frankrijk
De Pavillac rosé is gemaakt van de Granache druif,een van de belangrijkste
druivensoorten uit de Languedoc & Roussillon streek.Deze fraaie wijn heeft
een fruitig karakter en een volle sappige smaak. Ideaal te combineren bij
salades en kipgerechtenm tevens ook ideaal als drink en maaltijdwijn.

Glas

€

3,50

½ Liter karaf €

13,50

€

19,50

Fles

WIT
€ 24,00

Sauvignon de Touraine /Domaine de la Reneudie-Frankrijk

Kraakhelder . Lichtgeel met fraaie reflex groen. Jeugdig fris parfum van verse Sauvignon
druiven. Volsappig en sprankelend fruitig van smaak met mooie frisdroge afdronk.
Raszuiver en karaktervol.

Chardonnay Viognier /Bellingham. Franschhoek, Zuid Afrika.

€ 26,75

Bijzonder fraaie, heerlijke wijn. Rijke nuances van tropisch fruit, perzik en rijpe peer,
aangevuld met een lichte vanilletoets. De smaak is fris en zacht. De viognier geeft de wijn
extra lengte en elegantie.

ROOD
Shiraz Cabernet Sauvignon /Bellingham, Franschhoek, Zuid Afrika. € 21,00
Diep donkerrode wijn. Prachtige volle geur van zoethout, riep donker fruit en een fijne
toets hout, De smaak is soepel, rijk en aanhoudend.

Grande Reserve Tinto / Los Vascos-Chili

€35,00

Elegent, geconcentreerd, perfecte balans tussen rijp fruit, houttonen ( 12 maanden
barriques ) en beschaafde tannines.

ROSÉ
Rioja Rosado Faustino /Bodegas Faustino, Oyon- Spanje

€ 24,00

Heldere roze tint. Stevig en lekker fruiting, mooi aroma van frambozen, tikje floraal. Een
smaakvolle rose met veel expressie en lekker sappig, plezierige afdronk. Gemaakt van de
tempranillo-druif.

Cotes de provence rose / Chateau de LꞌAumerade-Frankrijk

€ 26,00

Prachtige oranje roze kleur, de geur en smaak zijn fris fruiting met een volle, kruidige, sappige en
romige afdronk.

DRANKEN / DRINKS
7-up / Ice Tea /Cola / Cola Light
Fanta / Orange / Apple /
Bitter lemon / Tonic /
Spa rood / water with gas
Spa blauw / water mineral

€ 3,00

1 fles bronwater Panna of Pallegrino

€ 6,25

BIER / BEER.
Amstel malt (Alcoholvrij bier )
Heineken
Bin Tang Indonesische bier

€ 3,50
€ 3,50
€ 4,50

KOFFIE / COFFEE .
koffie
Expresso
Double Expresso
cappucino
koffie verkeerd
Irish coffee

€ 3,25
€ 3,25
€ 4,75
€ 3,50
€ 3,50
€ 8.00

English Tea
Green Tea
Jasmine Tea
Tibetan Herbal Tea

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 3.25

HOLLANDSE GEDESTILLEERD

€ 3,50

Jonge jenever
Oude jenever
Rood / Wit Port.
Droog / Medium Sherry.
Rood /Wit /Dry Vermount.

€ 3,75

BUITENLANDS GEDESTILLEERD

€ 4,75

Whisky
Vodka
Cognac
Campari
Bacardi
Four Roses
Jamenson
Gin

LIKEUR

€ 4,85

Cointreau
Bailey
Amaretto
Grand Marnier
Tia Maria
Sambuca
Karaf Sake

€ 8,25

