
Zuid-Afrika

Chenin Blanc - Boschendal, Franschhoek
In de geur aroma’s van tropisch fruit, mango, ananas en witte perzik 
met lichte tonen van limoen. Deze aroma’s zorgen voor een smaakvolle 
en verfrissende afdronk.

Sauvignon Blanc - Boschendal, Franschhoek
Complexe wijn met een romige, harmonieuze smaak. 
Aroma’s van kruidenen tropisch fruit, met hints van limoen en groene 
vijgen. De finale is mineralig & pittig.

Chardonnay - DeMorgenzon, Stellenbosch
Volle, romige Chardonnay met verfijnd eikenhout in het aroma, in 
harmonie met frisse fruittonen. De smaak is rond en zacht, met 
voldoende frisheid.

Argentinië 

Viognier - Estate Grown Bodegas Escorihuela, Mendoza
Aromatische wijn met aroma’s van tropisch fruit en sappige, 
rijpe perziken met mooie zuren en een subtiele houttoets.WIT
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Sauvignon Blanc - Zuid West Frankrijk
Chardonnay - Zuid West Frankrijk
Pinot Grigio - Veneto Italië
Verdejo Rueda - Spanje
Zoete witte wijn - Duitsland

Grenache, Cinsault Lanquedoc Roussilion - Frankrijk

Merlot - Tracian Valley - Bulgarije
Carbernet Sauvignon - Central Valley - Chili
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Frankrijk

Chalmet Chardonnay Oak, Coteaux de Languedoc
Houtgelagerde krachtige wijn met aroma’s van eiken en boter.

Sauvignon Blanc - Elegante Vielles Vignes, Touraine
Frisse, kruidige wijn met aroma’s van kruisbessen, kweekpeer, witte perzik,
citroen en verse limoenmet intense aroma van exotisch fruit.

Italië

Pinot Grigio - Mandorla, Veneto
Aroma’s van amandelen en tropisch fruit. Vol en vettige smaak, 
frisse zuren en een kruidige finale.

Malvasia del Salento - Feudi 125, Puglia
Bloemig met een indruk van Muscat, vol van smaak het aroma is 
intens aromatisch en fruitig. In de smaak levendig en gebalanceerd.

Spanje

Albariño - Veiga da Princesa, Rias Baixas
Heerlijke jeugdige, droge witte wijn met een stuivend aroma van groene 
appel en limoen. De smaak zet sappig en fris in en eindigt aromatisch, rond 
en evenwichtig.

Duitsland

Riesling – Weingut Pfeffingen, Pfalz
Krachtige aanzet met mineralen. Kruidig, mooie, rassige ondertoon met veel 
subtiliteit. Prachtig droog en elegant. Veel lengte door complex zurenspel.

Frankrijk

Prestigieux Chamdeville Mousseux 
Fris droge mousserende wijn met een aangenaam fruitig aroma. 
Sappig en fonkelend.

Moët & Chandon Ice impérial
Moët Ice Impérial is de eerste en enige champagne gemaakt om te drinken 
met ijs! Een nieuwe Champagne ervaring! Maar met de onderscheidende 
stijl van Moët & Chandon, dus met veel fruitigheid, frisheid en elegantie. 
Combineer met een aardbei in het glas tot een bijzonder feestelijk aperitief.

Spanje

Cava Divino Oro Brut, Penedès
Een massa van uitbundige kleine belletjes, romige aroma’s van peer,
sinaasappel en vanille.

Italië 

Brachetto Spumante, Piemonte
Fonkelende bramenrode kleur. Zoetsappig, stuivend aroma met nuances van 
bramen, rijpe bosaardbeien en framboos, met op de achtergrond een lichte 
kruidigheid.

Prosecco, Veneto
Deze prosecco is Extra dry, een verwarrende term aangezien dit 
niet betekent extra droog maar milddroog. Dit valt meteen te bespeuren in 
de druivige geur en eveneens zacht fruitige smaak. De afdronk is vrij laag 
met een frisse ranke zuurgraad aangevuld met citrusfruit.
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Frankrijk

Château Bel Air- Haute-Médoc, Bordeaux
Zeer smaakvolle en soepele wijn. Boordevol rijp rood fruit en 
mooie zachte tannines, dat afgemaakt met een tikje peper.

Pinot Noir Reserve Vielles Vignes - Pierre Andre, Bourgogne
Stevige wijn, fruitig met aroma’s van o.a. kersen, bramen en framboos 
aangevuld met kruidige nuances.

Italië 

Negroamaro del Salento - Feudi 125, Puglia
In de neus een fascinerend aroma van wilde bessen. In de smaak 
pruimen, bessen en vanille. Prachtige fluweelachtige structuur met 
rijpe, volle tannines en een lange zachte finale.

Ripasso Valpolicella Superiore - Monte Zovo, Veneto
Een karaktervolle, krachtige, volle wijn met aroma’s van kers, 
rijp rood fruit, gedroogd fruit, vanille, diverse kruiden en zachte tannines.

Barbera d’Alba Barrique Rinaldi - Abbona, Piemonte
Krachtige neus van zwarte bessen en laurier. Rijke smaak met gul fruit 
van zwarte bessen, teer en bittere chocola. In de afdronk stevige tannines.

Zuid-Afrika

Merlot - Boschendal, Franschhoek
In de smaak rode levendige moerbeien, vergezeld door elegante tannines, 
kruidige houttonen en vers gemalen koffie.

Shiraz - DeMorgenzon, Stellenbosch
Dieprood van kleur en intens bessig van geur, met nuances van zwart fruit en 
lichte eikenhouttonen. Vol, rond en zacht van smaak, met veel aromatische 
intensiteit en een aanhoudende afdronk.

Argentinië

Malbec by Escorihuela - Limited Production 1884, Mendoza
Aroma’s van donker fruit aangevuld met speelse hinten van viooltjes 
en wat kruidige peper noten. Houtrijping op eiken van 12 maanden.

Ode au Muscat Moelleux - Cotes de Roussillon Frankrijk
Volle, romige smaak met een accent op sinaasappel en citrus.

Pedro Ximenez Sherry Jerez - La Ina Vina Spanje
Diep donkerbruin, intens en rijk van kleur. Aroma’s van overrijp fruit,
 rozijnen, gedroogde vijgen. Zoet, fluwelig en zacht van smaak met 
een lange frisse finale.

Vinhos Borges Oporto Ruby Port Portugal
Jeugdig fruitige neus met daarbij rozijnen en chocola. In de mond zoet, 
soepel, vol, veel gestoofd fruit en aangename bitters op de afdronk.

Vinhos Borges Oporto Tawny Port Portugal
Zwoele kruiden, hout en gestoofd donker fruit in de neus. In de smaak, 
krachtig, zoet, kruidig en vol fruitig. Lange bijna droge afdronk.

Vinhos Borges Oporto 10 Years Old Soalheira Portugal
Bijzondere Tawny samengesteld uit wijnen met gemiddeld tien jaar 
houtrijping. In de smaak ceder, gedroogd fruit en specerijen

Brachetto Spumante, Piemonte  Italië 
Fonkelende bramenrode kleur. Zoetsappig, stuivend aroma met
 nuances van bramen, rijpe bosaardbeien en framboos, met op de 
achtergrond een lichte kruidigheid.
.
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Zuid-Afrika

Pinot Noir, Chardonnay - Boschendal, Franschhoek
Een ‘stille’ Champagne gemaakt van de klassieke Champagne blend 
Chardonnay-Pinot Noir, maar dan zonder bubbels. De Chardonnay druif 
domineert en zorgt voor de geur en smaak van steenvruchten en peer. 
De Pinot Noir voegt fruit toe met hints van aardbeien en tonen van rijp 
rood fruit.

Frankrijk

Chateau Mourgues du Gres Costieres de Nimes
Fraaie droge rosé met een zalmroze tint en een verfijnd aroma van rood 
fruit en milde kruiden. De smaak zet zacht, mild en rond in ontwikkelt zich 
evenwichtig en aanhoudend.

Domaine de Rimauresq Côtes de Provence Cru Classé rosé
Provençaalse rosé met een aansprekende bleekroze tint. Subtiel aroma met 
een lichte kruidigheid en fijn rood fruit. Complex en mondvullend van smaak, 
aanhoudend in afdronk. Zeer verfijnd en evenwichtig.

Portugal

Herdade de Sao Miguel
Fraaie rosé, zalmrood van kleur en met een aroma van fijn rood fruit en lichte 
kruiden. De smaak zet sappig en rond in en ontwikkelt zich evenwichtig, met 
een frisse en geurige afdronk.

FLES

Spanje

Vina Herminia - Rioja Reserva
Nuances van kers en pruim met een zeer fijne structuur. De heerlijk 
rijpe tannines geven de wijn een fluwelige smaak. Met een mooie balans 
tussen hout rood fruit. 18 maanden gerijpt op eiken vaten. Portugal

Vale da Calada - Herdade Dacalada, Alentejo
Een rijk gevuld fruitaroma van o.a. rijpe kersen, frambozen en bramen. 
Smaak bezit een zachte tannine structuur. Het rode fruit word ondersteunt 
door een milde kruidigheid.

Duitsland

Spätburgunder Kaiserstuhl - Weingut Salwey, Baden 
Licht fruitig en sappig. Stevige wijn met aroma’s van krachtig rood fruit
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