
    Rood 

Elevado Cabernet Sauvignon - Shiraz 
Uit het sap van de Cabernet Sauvignon en Shiraz druiven onstaat 

deze volle Elevado Selected Red. Heldere, rood-paarse kleur. De 
rode wijn is fruitig en heeft in de neus aroma’s van zwart fruit, 

kruiden en een hint van framboos. 
€22 / €4.5

Portillo Malbec
De Nationale trots laat zich van zijn beste kant zien. Mooie 

gepolijste stoerheid, rijp rood- en zwartfruit.
€27.5 / €5.5

Portillo Noir
Een volle, maar fruitige vuurrode wijn. De wijn heeft aroma’s van 
rijpe donkere kersen, aardbeien en subtiele hints van kruiden zijn 

te herkennen. 
€27.5 / €5.5

Salentein Barrel Selection Malbec
Heerlijke rijpheid. De geur van viooltjes. 

Op de achtergrond wat tabak. Zacht, soepel, zwoel en sappig.
€35 / 7

Laurent Miquel Chateau Les Auzines
Laurent Miquel heeft voor deze wijn gekozen voor de 

druivensoorten Syrah, Grenache en Carignan. 
Mooie diepe, robijnrode kleur en verrassend fris. 

In de smaak rijpe kersen en kruiden 
zoals peper, salie en tijm.

€32.5  / €6,5

Epicuro Montepulciano d’Abruzzo
Mooie robijnrode kleur met paarse hints. Aroma’s van kersen en 
gedroogde kruiden. Vol van smaak en mooi in balans. Echt een 

zwoele Italiaan met een warm en rond karakter.
€25 / 5

Ramon Bilbao Limitada
Kenmerkt zich door zijn intense neus, zacht rijke mondgevoel. 
Rijpe blauwe bessen, pruimen, houttonen, peper en complexe 

finish. 
€40 / €8
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   Rood 

Salentein Numina Bordeaux blend
Aroma’s van rood fruit, blauwe- en zwarte bessen, bramen, 

viooltjes, pepermunt, vanille en kruidnagel. Stevige body met 
mooie tannines en lange elegante afdronk. 

Top blend van: 64% Malbec, 18% Cabernet Sauvignon,    
11 % Merlot, 5% Cabernet Franc, en 2% Petit Verdot. 

€55

Salentein Primus Pinot Noir
De druiven zijn afkomstig van het San Pablo Estate, dat 1400 

meter boven de zeespiegel ligt in de Uco Valley. 
Intens rood fruit, kersen, fluweel zacht, met lang aanhoudende 

frisse delicate afdronk. Een unieke wijn, 
net als het terroir waar de druiven vandaan komen.

€65

Salentein Primus Malbec
Wijnmakers trots, rijke aroma’s van pruimen, zwarte bessen, 

vanille en tabac. Tannines mooi verpakt in fruit. 
Alles prachtig in balans.

€65

Laurent Miquel Bardou
Unieke robijnrode wijn van Laurent Miquel 

met intense aroma’s van kruiden, fruit, vanille 
en een hint van geroosterd brood en een lange afdronk.

€50

Barolo Riserva della Casa
Vol van smaak met zachte zuren. Een diep rode wijn met oranje 
schitteringen. Traditioneel, intens, met de geur van verwelkte 

bloemen, drop, tabak en kaneel. De druiven zijn handgeplukt en 
worden gesorteert op kwaliteit.

€80
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     Wit 

Elevado Chardonnay - Sauvignon Blanc
Een droge witte wijn die romig is, maar tegelijkertijd ook fris. 

Deze toegankelijke witte wijn bevat aroma’s 
en smaken van wit fruit en citrus.

€22 / €4.5

Portillo Sauvignon Blanc
Pittig, stuivend en energiek. Granny Smith, 

kruisbes, limoen, wat vers gemaaid gras.
€27.5 / €5.5

Portillo Chardonnay
Fruitige witte wijn met heerlijk volle aroma’s van peren, appel en 

honing. sappige wijn met een mooie afdronk.
€27.5 / €5.5

Epicuro Pinot Grigio
Heerlijk rijp fruit van perzik en peer zijn mooi aanwezig in deze 

Italiaanse witte wijn.
€27.5 / €5.5

    Rosé 

Laurent Miquel Rosé 
Deze heerlijke Zuid Franse rosé wijn is verkwikkend fris. In de 

neus stuift het rood fruit met veel plezier in het rond. In de smaak 
wordt het aangevuld met zachte wilde bloemen. Ofwel, een slanke, 

frisse, droge rosé wijn. 
€22 / 4.5

Mousserend

Salentein Sparkling Cuvée Exepctionnelle Brut
Heldere goudgele wijn met een aantrekkelijke glans van Pinot 

Noir. Aroma’s van groene appel en citrus fruit met een hint van 
geroosterd brood met fijne, aanhoudende bubbeltjes. Harmonieus 

en goed in balans.
€35 / 7

Zoet Wit

La Pélissière Moelleux, Côtes De Bergerac
Aroma’s van exotisch fruit en bloemen. Een sappige en tegelijk 

zoete smaak van onder andere peren en gedroogd fruit. 
€22 / 4.5
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Wit

Salentein Barrel Selection Chardonnay
Exotisch, banaan, ananas, romig, zachte hout-touch. 

Prachtige, rijpe Chardonnay.
€35

Laurent Miquel Les Auzines Albariño
Met aroma’s van grapefruit, witte perzik, bloemen en een vleugje 

limoen. De stijl van deze wijn is levendig en verfrissend, aangevuld 
met een zacht mondgevoel en aromatische aroma’s.

€32.5

Rosé 

Laurent Miquel Les Auzines Rosé
 Een prachtig stijlvolle rosé wijn met een elegant lichte rosé kleur. 
Het fijne rode fruit domineert het smaakpalet, aangevuld met een 
licht kruidige toets. De rijke en krachtige rosé wijn houdt mooi en 

lang stand in de afdronk.

€32.5
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