
Argentinië Salentein Sparkling, Brut Cuvée                                       € 8,-      € 45,-
Een mousserende rosékleurige wijn van topklasse met aroma’s van groene appel, citrus en toast.

Frankrijk Bollinger Champagne        € 65,-
Een elegante Champagne met een fruitige frisheid en aroma’s van appel, toast en citrusvruchten. 

Frankrijk Moët & Chandon Champagne Brut Impérial     € 75,-
Een frisse, toegankelijke Champagne met aroma’s van citrus, bloesem, appel en toast.

Italië     Epicuro, Pinot Grigio                            € 5,50       € 30,-
Een aangename, zachte wijn met aroma’s van peer, perzik en ananas. 

Spanje Ramon Bilbao, Rueda, Verdejo     € 5,50       € 30,-
Een aromatische wijn met aroma’s van passievrucht, anijs, venkel en tropisch fruit.

Argentinië Salentein Barrel Selection, Sauvignon Blanc   € 7,-       € 42,50
Een elegante wijn met aroma’s en smaken van limoen, peren, vijgen, witte peper en buxus.

Australië Yalumba The Y Series, Riesling            € 35,-
Een aromatische Riesling met in de geur fijne bloesem, honing, gele appel en meloen.   

Frankrijk Mure (les Iris), Pinot Blanc (biologisch),           € 40,-
Een fris geurende en bloemige wijn met daarin een lichte kruidigheid en aroma’s van tropisch fruit.

Argentinië Salentein Barrel Selection, Chardonnay           € 42,50
Een elegante, romige Chardonnay met een aroma van vanille, honing, karamel en tropisch fruit.

Argentinië     Salentein Barrel Selection, Merlot      € 7,-      € 42,50
Een fluweelzachte, volle wijn met aroma’s van rood fruit, kruiden en hints van cederhout.

Argentinië Salentein Barrel Selection, Pinot Noir    € 7,-      € 42,50
Een helderrode wijn van rood fruit, aardbeien, kersen en zonnige specerijen. 

Argentinië Salentein Barrel Selection, Malbec     € 7,-      € 42,50
Een fruitige en aromatische wijn met aangename aroma’s van rood fruit, rijpe pruimen, cacao en vanille.

Frankrijk Ogier, AC Côte du Rhône Villages, Plan de Dieu                    € 35,-
Een volle, rijke rode wijn met goddelijke aroma’s van rijpe aardbei, peer en minerale tonen.  

Spanje Ramon Bilbao, Crianza (Tempranillo)          € 35,-
Een rijke wijn met een intense afdronk en aroma’s van zwart fruit, pruimen, kruiden en kokos. 

Argentinië Salentein Barrel Selection, Cabernet Sauvignon         € 42,50
Een elegante en volle wijn met een aromabasis van cassis, zwarte bessen, peper en houttonen.

Chili   Errazuriz Max Reserva, Syrah           € 42,50
Een violetrode wijn met complexe aroma’s van rood en zwart fruit, specerijen en tonen van karamel.
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