witte wijn

m o c k ta i l s
3,95

Nojito

Sauvignon DOC
Verrassende combinatie van meloen, bloemen en pepers,
iets voller dan de Franse Sauvignon Blanc

Ginger ale met munt en limoen

3,95

Cosmopolitan

f av o r i e t

Cranberry en limoensap met bruisend water en citroen

3,95

Jeneverbesfizz
Huisgemaakte jeneverbessiroop met bruisend
mineraalwater en citroen

3,95

Kruidige druif
Rode druivensap met ijsthee van anijs en rozemarijn

Pinot Grigio le Colline di San Giorgio DOC
Veel frisheid, geel fruit en minerale tinten, gemaakt van dezelfde
druif als de Franse Pinot Gris, maar dan zonder zoetje

Tenute Orestiadi Grillo DOC
Helder, lichten bloemig, NFUFFOGSVJUJHFBQQFMTNBBLJOIFU
BSPNB

cocktail

Grande Passolo Chardonnay Piemonte DOC
Rijk aroma met elegante hints van bloesem met zachte zuren

;PNFSDPDLUBJM

3,95

1SPTFDDPNFUTJSPPQWBOSJKQFQSVJNFO
FODJUSPFOWFSCFOB

Vino Bianco Sweet Life
Fruitige witte wijn met bloemige aroma’s en hints van tropisch
fruit, licht met een zoete nasmaak

rode wijn

prosecco

Valpolicella Classico Superiore DOC

Prosecco Extra Dry Spumante DOC

Fris en fruitig, een beetje kruidig en daardoor heerlijk bij pasta
&FO*UBMJBBOTFLMBTTJFLFS

Veelzijdige, verfrissende spumante met een neus van appel, peer
en rozen, als aperitief of bij lichte pasta- en groentegerechten

f av o r i e t

Ciliegiolo Maremma Toscana DOC

Prosecco Spumante Rosato DOC
Fris-fruitige mousserende wijn met stevig schuim en een
mooie rosékleur. Heerlijk als aperitief of bij vis en schaaldieren

Zacht en frisrood, combineert met pasta, vlees en zelfs vis

r o s é
Nero di Troia IGT
Droog en stevig, met een neus van kersen, frambozen en
pruimen%FPVETUFESVJGWBO*UBMJ§

Barbera d’Asti DOCG
Robijnrode wijn met mooi aroma van donker fruit en zijn
ronde, stevige structuur. Het is een mooi alternatief voor
liefhebbers van een niet al te zware, maar toch potige rode
wijn&FOLMBTTJFLFXJKOVJU1JFNPOUF

Brachetto Piemonte Patrizi DOC
Friszoet en verfrissend met bubbels en rood fruit als afsluiting
van de maaltijd

Scricciolo Rosato IGT
Fruitig en fris, past goed bij voorgerechten met vis, gemaakt van
de Sangiovese druif

wijn

Wijn per glas

3,95

Wijn per fles

17,95

