Rothberg Chardonnay
Deze wijn uit Frankrijk wordt gemaakt van de bekende
druivensoort Chardonnay. Hij heeft een zachtere smaak
met geuren van ananas en vele andere gele fruitsoorten.
Inde mond maakt het fruit plaats voor een frisse zachte
smaak die eigentijds blijft hangen. Kortom een wijn om
iedere dag van te genieten
per glas 3,75
Per fles € 19,75
Rothberg Merlot
Deze wijn uit Frankrijk wordt gemaakt van de bekende
druiven soort Merlot
Hijn heeft een soepele smaak met geuren van bramen en
ander rood fruit.
In de mond ervaar je een zachte smeuïge rode wijn die
goed combineert met rode vlees gerechten maar ook
heerlijke zichzelf gedronken kan worden.
per glas € 3,75
Per fles € 19,75
Masillo Negroamaro
Deze wijn uit het zuiden van Italië is niet de bekende maar
wel een van de interessantste druivenrassen die Italië rijk is.
Het is een speelse wijn waarin je goed het Italiaanse
temperament rijkt en proeft.Het is een zachte wijn met
lichte kruidigheid,maar in de mond drinkt hij zeer plezierig
en vraagt dan ook om de volgende slok.Ideaal als aperitief
maar ook heerlijk bij lichte vis en vlees gerechten.
per Glas € 3,75
Per fles €19,75
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per glas 3,75
per fles 19,75

onze Huiswijn
Wijngoed Fromberg
Cuvee

wit
glas €
Müller Thurgau
glas €
Barrique Fleur
glas €
Rosé
glas €

4,25 fles
wit
4,25 fles
rood
4,50 fles
4,25 fles

23,00
23,00
24,50
23,00

Masillo Pinot Grigio
Deze wijn uit het zuiden van Italië staat bij vele
bekend als een echte terras toppermaar laat je niet
verrassen door zijn naam,deze wijn gemaakt van de
Pinot grgio is een heerlijke begeleider van alles wat uit
de zee komt of het nou gaat om krab of kreeft of een
lekkere witvis ,deze wijn past zich prima aan.
per glas € 3,75
Per fles € 19,75
Rama corta Tempranillo
Dit is een echte patser gemaakt van de welbekende
tempranillo druivensoort.Een mooie kruidige wijn die
typisch Spaans aanvoelt,in je mond zul je dan ook een
orkest van kruiden ervaren die de loftrompet zullen
doen klinken.
per glas € 3,75

Per fles € 19,75

Ook hebben wij nog alcohol vrij Wijnen Rood ,Wit en Rosé
per flesje van 375 ml € 5,50

