Rood

Inspiration by Chloé Rouge
Pays d'Herault IGP, Frankrijk

Rijke, zachte blend van Grenache, Carignan en Syrah, afkomstig uit het zonnige
zuiden van Frankrijk. Vol en soepel van smaak, met sappig rijp rood en zwart fruit,
zachte tannines en een lange afdronk.
Fles 18,50

Glas 3,75

Seriti Shiraz

Western Cape, Zuid-Afrika

Een wijn van geconcentreerde, volledig rijpe druiven. Fris, levendig rijp fruit, een
ﬁjne kruidigheid en een minerale, elegante afdronk maken dit een perfecte Shiraz!
Fles 18,50

Glas 3,95

Famiglia Castellani Duca Sargento Primitivo
Puglia, Italie

Een rijpe en ﬂuweelzachte wijn uit de hak van Italië. Vol, warm en krachtig, met
aroma’s van zongerijpt fruit, kruiden en stevige tannines.

Port

Fles 21,50

Poças Ruby Port
Douro, Portugal

De Ruby port van Poças heeft een rijpingstijd van 3 jaar op houten vaten. De
Ruby wordt gebotteld en is direct op dronk.
3,25

Poças Tawny Port
Douro, Portugal

Poças is een van de laatst overgebleven familie Porthuizen in Portugal. Vol en rijk
met tonen van noten, caramel en rozijnen en een lange afdronk.
3,25
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Mousserend

Seriti Chenin Blanc

Vallformosa Cava Classic Brut
Penedès, Spanje

Sprankelende Cava met ﬁjne, zachte bubbels. Aromatisch en verfrissend, met
aroma’s van groene appel, citrus, verse kruiden en bloesem. De afdronk is
friszuur en fruitig. Heerlijk als aperitief.
Fles 22,50

Lisetto Prosecco Spumante
Veneto, Italië

In Veneto wordt van de Glera-druif één van de beste Italiaanse mousserende
wijnen gemaakt. Deze Spumante smaakt mooi fris en zuiver en heeft een
aangename mousse.

Wit

Western Cape, Zuid-Afrika

Complexe Chenin Blanc van oude stokken in de droge Perdeberg regio.
Kenmerkende aroma’s van rijpe appel en citrus. Een rijping op de lies geeft de
wijn meer body en maakt de wijn nog zachter en verﬁjnder.
Fles 18,50

Paco & Lola Coviar Albariño
Rías Baixas, Spanje

De druiven voor deze knisperend frisse wijn komen uit het groene noordwesten
van Spanje. Door het koele klimaat is de wijn sappig en fruitig, met frisse zuren in
de afdronk.
Fles 22,50

Fles € 22,50

Paco & Lola

La Campagne Chardonnay

Het wijnhuis Paco & Lola is de
initiatiefnemer van de coöperatie van
wijnboeren in het Spaanse Rías Baixas.
Vanaf veel wijngaarden van de coöperatie
Arousana kijk je zo op de Atlantische
Oceaan. In dit micro-klimaat met veel
regen en koele zeewind gedijt de lokale
Albariño druif uitstekend. Het bedrijf dat
pas bestaat sinds 2005 wil opvallen door
kwaliteit en dat lukt heel aardig!

Pays d'Oc, Frankrijk

Heerlijke Zuid-Franse Chardonnay waarin zonnewarmte en frisheid perfect met
elkaar in balans zijn. Aroma’s van perzik en peer worden aangevuld met romige
tonen van hazelnoot en boter.
Fles 18,50

Glas 3,75

Pasqua Le Collezioni Pinot Grigio
Veneto, Italië

Deze droge, licht fruitige wijn is levendig en verfrissend.

Fles 18,50

Fles 3,75

Inspiration by Chloé Blanc
Pays d'Herault IGP, Frankrijk

Een sappige, aromatische wijn met delicate bloemige en fruitige tonen en een
frisse afdronk.
Fles 18,50

Glas 3,75

Rosé

Inspiration by Chloé Rosé
Pays d'Herault IGP, Frankrijk

Deze prachtige zalmroze Rosé is verrassend vol en zacht van smaak. Het fruitige,
licht kruidige karakter maakt deze wijn perfect geschikt als smaakvol aperitief.
Fles 18,50

Glas 3,75
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