Wijnen & Bieren
B I J H E T S M A A K AT E L I E R

Wijnen
- Rood
Clobanel | Syrah, Carignan & Grenache | glas 3.75 f les 18.75
Een fruitig aroma. De Grenache geeft het een ronde en harmonieuze smaak. Een volle
karakteristieke smaak.

Barrique d’Or | Merlot | glas 4.50 f les 22.50

Diep rood van kleur, met in de geur aardbeien & bosbessen. In de smaak bosfruit, rijpe tannines,
wat kruidigheid, omlijst met “toast” en vanille. Lekker glas rood, mooi stevig en in balans.

Don Camillo Farnese | Sangiovese | glas 6.50 f les 32.50

Fris en jonge eerste indruk. Een superzachte en romige smaak, intens, met heerlijk zwart fruit,
vanille, een mondvol wijn.

- Wit
Clobanel | Grenache | glas 3.75 f les 18.75

Een prachtige witte wijn met intense bloemige aroma’s van acacia vermengd met een vleugje
kaneel en verse boter. Perfect gebalanceerd, krachtig in de mond met een fraaie nasmaak.

Saint Seine | Chardonnay | glas 4.50 f les 22.50

Heerlijke droge wijn, licht en open. Exotisch, zacht en gemakkelijk op de tong. Bloemig, citrus,
perzik, aantrekkelijk, opwekkend en levendig in de geur.

TariQuet | Uni Blanc, Colombard, Sauvignon blanc Gros Manseng |
glas 6.50 f les 32.50

Elke druif draagt zijn steentje bij aan het karakter van deze wijn. De Uni Blanc geeft ‘m finesse
en structuur. De colombard zorgt voor fijne aroma’s, frisheid en souplesse, Sauvignon voor
stuivend fruit en Gros Manseng voor diepgang en mooie zuren. In de geur bloemen en citrus,
met aangename nuances van tropisch fruit. De smaak is lichtvoetig en uitgebalanceerd. Heerlijke,
droge en fruitige wijn, een plezierige dorstlesser.

- Rose
Globanel | Syrah en Grenache | glas 3.75 f les 18.75

Frisse, maar volle smaak met sappig roodfruit van kers & bramen. Volle fruitige geur van
frambozen, bramen & rozen.

Bieren
Voor de bierkeuze vraag uw gastheer/gastvrouw.
Assortiment verschilt per dag & OP=OP

