
 

Cava Rigol Brut 6.50 35.00 
Cava Rigol is a fine sparkling wine, made in the south of Barcelona according to the "méthode   

traditionelle" from the traditional Catalan grape varieties macabeo, xarel-lo and parellada. 

Cava Rigol is een fijne mousserende wijn, die in het zuiden van Barcelona volgens de "méthode  

traditionelle" gemaakt wordt van de traditionele Catalaanse druivensoorten macabeo, xarel-lo en 

parellada.  

  

Zibibbo Rosé, Brown Brothers, Australia 8.00 42.00 
Bright, blushing and bubbly, Zibibbo Rosé makes any celebration that little bit sweeter. Sweet on 

the palate this vibrant sparkling has characters of strawberries and watermelon followed by a 

clean fresh finish.  

Helder, blozend en bruisend, Zibibbo Rosé maakt elk feest net dat beetje zoeter. Zoet in de 

mond, deze  levendige mousserende heeft karakters van aardbeien en watermeloen, gevolgd 

door een schone frisse afdronk. 

  

Champagne Madame de Maintenon  50.00 
The intense notes of fruit blend harmoniously with those of lightly toasted praline, giving it a nice 

ripeness. Freshness and ripeness are two allies and give a lot of dynamism to the tasting. The 

finish leads to a balanced and warm wine. 

De intense tonen van fruit vermengen zich harmonieus met die van licht geroosterde praliné, wat 

hem eenmooie rijpheid geeft. Versheid en rijpheid vormen twee bondgenoten en geven veel      

dynamiek aan de proeverij. De afdronk leidt tot een evenwichtige en warme wijn. 

  

             GLASS BOTTLE 

La Torre, Rosato, Salento IGP, Italy 6.00 30.00 
Beautiful rosé wine made with 85% negroamaro and 20% malvasia with an intense pink color. 

You smell and taste fresh tropical fruit, supplemented with red fruit such as raspberries and red 

currant. A wine with the color of peonies, a bouquet of fresh tropical fruit and a fine fracheur. 

Mooie roséwijn gemaakt met 85% negroamaro en 20% malvasia  met een intens roze kleur. Je 

ruikt en proeft vers tropisch fruit, aangevuld met rood fruit zoals frambozen en rode bes. Een wijn 

met de kleur van pioenrozen, een boeket van vers tropisch fruit en een fijne fraîcheur.  

  

Insolence d'Estandon, Rosé, IGP Méditerranée 7.00 35.00 
Imagine yourself in the south of France with this powerful and desirable trendy rosé. Pale with a 

raspberry hue, an expressive nose with notes of fresh fruit. Fresh and juicy. The very refined   

bottle of the “Insolence” rosé emphasizes seduction, pleasure, conviviality and generosity. 

Waan je in het zuiden van Frankrijk met deze krachtige en begeerlijke trendy rosé. Bleek met een 

frambooskleurige schijn, een expressieve neus met tonen van vers fruit. Fris en sappig. De zeer 

verfijnde fles van de “Insolence” rosé, legt de nadruk op verleiding, plezier, gezelligheid en     

vrijgevigheid. 

  

Blush Sauvignon Rosé, Marlborough, Villa Maria  40.00 
The Blush Sauvignon reveals vibrant aromas of passionfruit and fresh herbs, with a splash of 

Merlot adding floral blossom and delicate red berry notes. The cool climate within New Zealand's         

wine-growing regions provides freshness and natural acidity.  

De Blush Sauvignon onthult levendige aroma's van passievrucht en verse kruiden, met een 

scheutje Merlot die bloemenbloesem en delicate tonen van rode bessen toevoegt. Het koele 

klimaat in de wijnbouwgebieden van Nieuw-Zeeland zorgt voor frisheid en natuurlijke zuurgraad. 

  



 

Obikwa Chenin Blanc, South-Africa 5.00 25.00 
Lively, fruity and refreshing easy-drinking wine made from 100% Chenin Blanc grapes. On the 

couch, during lunch or whilst staring into your lovers eye's - this wine's always a hit.  

Levendige, fruitige en verfrissende makkelijk drinkbare wijn gemaakt van 100% Chenin Blanc-

druiven. Als aperitief, tijdens de lunch of terwijl je in de ogen van je geliefde staart - deze wijn is 

altijd een hit. 

  

La Torre, Chardonnay, Salento IGP, Italia 6.00 30.00 
Straw yellow in colour, its bouquet is elegant and delicate with a slight tone of fresh fruit. On the 

palate it is rich, harmonic and persistent. 

Strogeel van kleur, het boeket is elegant en delicaat met een lichte toon van vers fruit. In de 

mond is de wijn rijk, harmonisch en aanhoudend. 

  

Sauvignon Blanc Private Bin Bio,                    

Marlborough, Villa Maria 

8.00 40.00 

This  beauty from New Zealand is dominated by aromas of gooseberry, passion fruit, citrus fruit 

and  vegetal notes. 

Deze schoonheid uit Nieuw-Zeeland wordt gedomineerd door aroma's van kruisbes, passievrucht, 

citrusfruit en plantaardige tonen. 

  

GLASS     BOTTLE 

Obikwa Merlot, South-Africa 5.00 25.00 
The Obikwa are an ancient, brave people from South Africa and were also very down-to-earth, as  

this smooth and elegant merlot with notes of blackberry and vanilla finished with a spicy touch. 

De Obikwa is een oud, dapper volk uit Zuid-Afrika. Ze waren ook heel nuchter, net als deze    

soepele en elegante merlot met noten van bramen en vanille afgewerkt met een kruidige toets.  

  

Château les Aublines, Blaye Côtes de Bordeaux 6.00 30.00 

Typical blend from Bordeaux with a nose of ripe black fruit and lots of freshness. In the mouth we 

get an attack of supple tannins and a long, soft finish with good balance. 

Typische blend uit Bordeaux met een neus van rijp zwart fruit en veel fraîcheur. In de mond 

krijgen we een aanzet van soepele tannines en een lange, zachte finish met een goede balans.  

  

Malbec Bio, Domaine Bousquet, Argentina 7.00 35.00 

On the nose black fruit, plums and cassis, mixed with spices such as black pepper, followed by 

hints of chocolate. Smooth with round flavors and silky tannins. 

In de neus zwart fruit, pruimen en cassis, vermengd met kruiden zoals zwarte peper, gevolgd 

door hints van chocolade. Soepel met ronde smaken en zijdezachte tannines. 

  

Côtes de Bergerac, Château des Eyssards 5.00 25.00 

The sauvignon blanc provides the typical grassy aromas, the Semillon for a healthy complexity 

and the Muscadelle for the sweeter hints. 

De sauvignon blanc zorgt voor de typische grassige aroma's, de Semillon voor een gezonde com-

plexiteit en de Muscadelle voor de zoetere hints.  

  


