
 

Om het wat makkelijker voor je te maken hebben we onze wijnen  
ingedeeld op smaak. Van fris & elegant naar rijk & intens. 

  

glas fles 

, 

WITTE WIJN 
Karpa 
herkomst: Hongarije, Mátra. druif: Grüner Veltliner  €  3 , 95

 
  €  20 , 00 

In de bergen rondom Boedapest rijpt deze frisse druif om uiterst  
vriendelijk in het glas te eindigen. Proef sappig geel fruit, beetje een  
pepertje en tonen van citrus. 
Saboroso 
herkomst: Portugal, Setubal. druif: Fernao Pires-Moscatel-Arinto  €  3 , 95  €  20, 00 
Saboroso betekent ‘smakelijk’ in het Portugees en daar is in dit  
geval geen woord van gelogen. Lokale druiven zorgen voor een  
vrolijke, exotische wijn met een nootachtige finish. 
Latido de Sara 
herkomst: Spanje, . druif:  Garnacha Blanca  €  23 , 50 
Latido de Sara. Ofwel: hartslag van Sara, een jonge wijnmaakster die 
in de bergen van Navarra met oude stokken een bijzondere wijn 
maakt. Vol van kruiden, wit fruit en relatief weinig zuren.   

ROSÉ WIJN 
Lista Negra 
herkomst: Portugal, Setubal. druif: Castelao  €  , 3 95   €  , 20 00 
Boordevol rood zomerfruit, maar lekker droog en fris genoeg om  
van te blijven genieten. 

RODE WIJN 
Les Trois Gamins 
herkomst: Frankrijk, Languedoc. druif: Merlot  €  3 , 95   €  , 20 00 
Sappig rood fruit, makkelijk doordrinkbaar en een spannende  
kruidigheid op het einde. Een smaakvolle zachte rode wijn gemaakt  
van misschien wel de bekendste blauwe druif ter wereld! 
Vista Nova 
herkomst: Portugal, Estremadura. druif: Camarate-Castelao-Touriga Nacional  €  3 , 95

 
  €  20 , 00 

Drie lokale Portugese druiven zorgen hier voor een trio met volle  
smaken van donker fruit en een vleugje vanille. 
Masseria Borgo dei Trulli 
herkomst: Italië, Puglia. druif: Primitivo  €  23 , 50 
Uit de hak van de laars komt deze Italiaanse allemansvriend. Vol van  
zwoel zondoorstoofd fruit en een flinke dosis kruidigheid! 

ZOETE WIJN 
Hausmann 
herkomst: Duitsland, Nahe. druif: Rivaner  €  , 3 80   €  19 , 00 
Verfijnde zoete en fruitige witte wijn met een bloemige finish. 
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