Witte wijnen
Castelo de Medina

€ 8,95

Rueda Verdejo 2019
Verdejo – Castillo Y León (Spanje) - rijp
fruit – verse bloemen – fruitige, sappige
droge smaak

Domaine du Fraisse

€ 9,95

Touraine Sauvignon 2019
Sauvignon Blanc – Loire (Frankrijk) –
rijp wit fruit – buxus – citrus –
frisdroge smaak

Azienda Agricola Marco Cecchini
d’Orsaria Pinot Grigio 2019
Pinot Grigio – Friuli (Italië) – appels – peren –
fijne mineralen – mooi droog en frisse smaak

€ 11,50

Les Bénédictins Limoux

€ 13,95

Chardonnay 2016
Chardonnay – Languedoc (Frankrijk) –
veel fruit – eikenhout – stevig en vol
van smaak

Rosé

DOMAINE SAINT FERRÉOL
CÔTEAUX VAROIS EN
PROVENCE 2019
Carignan/Cinsault/Grenache/Syrah –
Provence (Frankrijk) – rood fruit – kruiden
– fris – droog – licht pittig

€ 11,95

Bubbels
de Pró Cava Brut

€ 8,95

Macabeo/Parellada/Xarel-Lo – Catalunya
(Spanje) – fruitige sprankelende witte wijn

Champagne De Sousa

€ 69,95

Brut Tradition
Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier –
Champagne (Frankrijk) – rijp wit fruit –
Brioche brood – fris - droog

Champagne
Agrapart & Fils
Brut
Chardonnay – Champagne (Frankrijk) –
zeer fraaie aroma – zacht drogend

€ 89,95

Rode wijnen
Chateau Cap Saint-Martin

€ 9,95

Blaye Côtes de Bordeaux 2017
Cabernet Sauvignon/Merlot – Bordeaux
(Frankrijk) – rijp rood fruit – volle ronde
soepele smaak

Von der Mark-Walter

€ 11,50

Spätburgunder 2018
Spätburgunder – Baden (Duitsland) –
licht rood van kleur – aardbeien – frambozen
– fruitig, frivool en levendig van smaak

Cantine Due Palme Sangaetano
Primitivo di Manduria 2018
Primitivo – Apulië (Italië) – donkerrood
gekleurd – rijp rood en zwart fruit –
eikenhout – koffie – cacao – tabak –
volle sappige smaak

€12,00

Vivanco Rioja Crianza 2016

€ 12,95

Tempranillo – Rioja (Spanje) – bramen –
zwarte bessen – milde kruiden – krenten –
eikenhout – vol, soepel en rond van smaak

Monte del Fra Tenuta Lena di Mezzo € 15,50
Valpolicella Classico Supériore
Ripasso 2017
Corvina Veronese/Corvinone/Rondinella – Veneto
(Italië) – rijp rood en zwart fruit – gekonfijt fruit –
subtiel eikenhout – vol en rond van smaak

Brother in law bieren
0.5-Hoppy-Lager

€ 2,10

Fris, moutig en hoppy!
Een verfrissend biertje van Amerikaanse hoppen met smaken
van passievrucht, citrus en grapefruit.
Alc. <0.5%

Australian-Pale-Ale

€ 2,50

Een mooie moutsmaak aan het begin die perfect overgaat
in de tropische fruitigheid van de Australische hoppen en
een fijn bittertje.
Alc. 5.8%

Blond

€ 2,50

Extra fruitige, licht zoete goudblonde rakker met een tikkeltje
meer koolzuur voor net dat extra beetje frisheid.
Alc. 5.9%

Hopfenweisse
Net zo fris als een Weizen, maar dan fruitiger. Want deze
Hopfenweisse krijgt door de dryhoppen een intense bloemige
smaak met hinten van mandarijn.
Alc. 6%

€ 2,50

New England IPA

€ 2,70

Door de kilo's aan Amerikaanse, Nieuw-Zeelandse en Duitse
hoppen is deze New England IPA heerlijk smooth, mooi hazy,
totaal niet bitter en super fruitig.
Alc. 6%

Australian double IPA

€ 2,70

Een donkerblond kleurige Double IPA waarbij Australische
hopsoorten zijn gebruikt, dit zorgt voor een hele fruitige geur.
In de smaak is het een bitter bier met hints van tropisch fruit.
Alc. 7,6%

East Coast Porter

€2,70

Donker, vol, karamel en chocolade. Geroosterde mouten,
mais en Amerikaanse hop, perfect in balans door bij lagere
temperatuur te gisten.
Alc 7.7%

Tripel
De Australische hoppen, mango en de frisse citrusachtige
Indonesische bessen maken deze Belgische Tripel bijzonder
tropisch en verraderlijk lekker.
Alc 8.4%

€ 2,70

