Huiswijnen
La Femme Élégante, Chardonnay, Frankrijk, Wit.

Deze ronde witte wijn heeft aroma's van wit fruit als peer en tropisch fruit. Een volle, rijke afdronk.
La Femme Élégante, Sauvignon Blanc, Frankrijk, Wit.

Deze wijn heeft een helder gele kleur. Met aroma's van citrus, tropisch fruit en bloemen. De frisse zuren
maken deze wijn zeer toegankelijk.
La Femme Élégante, Merlot, Frankrijk, Rood.

De wijn heeft een donkere paarse kleur. Aroma’s van zwart fruit als bramen en cassis met hinten van
zoethout zijn te herkennen. De smaak is vol, rond met een soepele afdronk.
La Femme Élégante, Cabernet Sauvignon, Frankrijk, Rood.

Diep paarse kleur. Aroma’s van zwart fruit en mint. De smaak is rijk, krachtig met een volle afdronk.
La Femme Élégante, Rosé, Frankrijk, Rosé

Deze wijn is zacht met aroma´s van rood fruit als frambozen en aardbeien. Levendig en sappig met
aantrekkelijke zuren.
Reinhardt Fuchs Sonnenschatz, Duitland, Zoete Witte Wijn
Gele pruimen, bloemen, rozijnen, appel en perzik. Fris zoet en lekker levendig met in de finale een
prettig zuurtje.

Kaartwijnen Wit
Chateau de L’Hyverniére – ‘sur Lie’, Muscadet, Frankrijk
Elegant, puur en heerlijk fris. Heerlijk citrus en een vleugje appel in de geur, bloemen en wit fruit.
Krachtige en volle smaak met een lichte tinteling, lang, krachtig en aromatisch, heerlijk droog, maar toch
mooi afgerond.
Domaine du Tariquet Côté , Chardonnay/Sauvignon Blanc, Frankrijk
Twee druiven die elkaar goed aanvullen. Het frisse van de sauvignon blanc en het vollere, rijpe, fruit van
de chardonnay zijn een goede combinatie. Citrus, appel, grapefruit, frisheid, maar ook een aangenaam
ronde en stevige finale met wat perzik en honing.
Bodega Sottano, Chardonnay, Argentinië
Een chardonnay volgens het boekje. Mooi geel van kleur. In de geur aangenaam banaan en passievrucht.
De smaak is rijk en vol, met wat cocos, vanille, ananas en room. Gul en open, mooi afgerond en zacht,
met fijne zuren in de afdronk.

Kaartwijnen Rosé
Chateau Cavalier, Rosé, Frankrijk
Prachtig bleekroze. Heerlijk fris in de geur, framboos. In de smaak ook elegant, aardbei en wat
nectarine, rozen, heerlijk fris, aangename stevigheid en lengte, complexiteit en een aangename lengte.

Kaartwijnen Rood
Thomas Barton, Merlot, Frankrijk
Verleidelijk, hint paprika, kersen, elegante stijl, goede zuren, afgerond, karamel, rijp en smaakvol, mooie
tannines en sap, zachte finale; mooi glas rode Bordeaux.
Chateau Montlabert, Cabernet Sauvignon/merlot, Frankrijk
Fruitige wijn met aroma's van zwart fruit en mahonie, elegant aan de neus. De smaak is vol en de wijn
heeft een fluweelzachte afdronk.

Domaine de la Clapiére, Gatefer Rouge, Frankrijk
In de geur aardbei en rode kersen met aangenaam vanille van het hout. In de smaak valt vooral het
elegante karakter op, maar ook weer het fruit, met rode kersen en aardbeien, heerlijk sap, daarna wat
kruiden, in combinatie met vanille, een mooie structuur, complexiteit, fijne tannines.
Marqués de Cáceres , Rioja, Spanje
In de geur aardbei en rode kersen met aangenaam vanille van het hout. In de smaak valt vooral het
elegante karakter op, maar ook weer het fruit, met rode kersen en aardbeien, heerlijk sap, daarna wat
kruiden, in combinatie met vanille, een mooie structuur, complexiteit, fijne tannines.
Bodega Sottano, Reserva Malbec, Argentinië

Duidelijke malbec, dat heeft altijd wat kruidigheid. In de smaak koffie, specerijen, laurier, pure chocolade
en zwarte bessen. Lekker stevig, goed rijpe tannines en een mooie lengte. Heel vlezig, aangenaam
vanille na. Verleidelijk en zacht.

Mousserende Wijnen
Pommery Brut Royal, Champagne, Frankrijk
Breed en open, aangenaam wit fruit, peer, vleugje grapefruit, geurig. In de mond opwekkend, zacht en
open, appel en peer, citrus, frisheid en lengte.
Val d'Oca, Prosecco Frizzante, Italië
In Italië heb je Spumante en Frizzante. Deze laatste heeft een heel zacht belletje. Hij is mooi lichtgeel
van kleur met wat vlierbloesem in de neus. In de mond proef je lekker rijp wit fruit, gele appel en citrus.
Aangename zuren na, heel smakelijk.
Bar Royal Hugo, Italië (Zomerhit)
Hûgo is gemaakt van vlierbloemsiroop, mousserende Italiaanse wijn, sodawater, munt en limoen. Laag in
alcohol, 3,9% en daardoor een perfect aperitief!
Light Live Hugo, Duitsland (Non-Alcohol)
De fruitige aroma’s van limoen, mint en de karakteristieke smaak van vlierbloesem geven Light Live
Hûgo een aantrekkelijk verfrissend karakter.

Dessertwijnen / Port
Barros Port White, Wit Port, Portugal
Heerlijke aperitiefwijn, eet er wat tapas bij. Olijven met ansjovis, gezoute amandelen, wat gedroogd fruit
of droge worst en gerijpte harde kazen. Ook als longdrink heel aantrekkelijk met 2/3 tonic en wat
limoen.
Barros Port Ruby, Rood Port, Portugal
Mooi robijnrode kleur, in de neus intens zwart fruit. De smaak is lekker stevig, met pruimen, chocolade,
zwarte kersen en bramen. Heerlijk zwoel en krachtig met een aangename finale met aantrekkelijke
zuren.
Barros Tawny Port
Een Tawny met een opvallend rode kleur. In de geur pruimen en rozijnen. De smaak is lekker stevig, wat
kruidigheid en krentjes, daarnaast ook chocolade, vijgen en specerijen. Het is een Tawny in een
krachtige stijl met duidelijk zoet, heel klassiek.

