
Witte Wijn 
Braña Vieja Viura   3.75  18.00 

Spanje|Navarra|Viura 

Frisse, zuivere, droge witte wijn. Dorstlessend, met een prettig zoetje 

in de afdronk.  

Frisse aroma's van citrus in de neus en in de smaak zijn citroen en 

grapefruit te herkennen. 

 

Portillo Sauvignon Blanc  4.50  22.50 
Argentinië|Mendoza|Sauvignon Blanc 
 
Een frisse, fruitige wijn met in de geur tonen van grapefruit, exotisch 
fruit en groene appels. De smaak bevat sappige zuren die perfect in 

balans zijn.  

 

Portillo Chardonnay   4.50  22.50 

Argentinië |Mendoza|Chardonnay 

 

De chardonnay van Portillo heeft een goudgroene kleur. Het is een 

heerlijke rijke wijn met aroma's van peren, appel en honing. De smaak 

is rond en subtiel en heeft sappige zuren met een mooie, lange 

afdronk.  

 

Zoete Witte Wijn 
Sonnenfürst    3.75  18.00 

Duitsland|Mosel|Aromatisierter Wein 

Koel geserveerd is dit een wijn die je zo kunt drinken, als aperitief of in 

combinatie met desserts met fruit 

 
Mousserende Wijn 
Cava Albareda Brut   4.95  24.50 
Spanje|Penedes| Macabeo, Parellada, Xarello 
 

Deze Cava heeft verfijnde bubbels en is elegant. Hij bevat aroma’s van 

noten op een achtergrond van fruit met tonen van geroosterd brood. 

In de mond vinden we citrusfruit met een vleugje groen fruit, gevolgd 

door een prettig rijke en lange afdronk 

 

Prosecco Mbm Piccolo  6.25   

Italië|Veneto|Blend 

 

Deze typisch Italiaanse wijn heeft een heldere lichtgele kleur met fijne 

twinkelingen. Het bouquet is aantrekkelijk fruitig met een lichte geur 

van bloemen. De smaak is aansprekend, goed in balans en kent de voor 

de Prosecco druif typische lichte amandeltinten.  



Rose Wijn 
Braña Vieja Rosado   3.75  18.00 

Spanje|Navarra|Garnache  

Verfrissende, fruitige rosé, met aroma's van rood fruit en de sappige 

smaak van aardbeien. 

Cielo Pinot Grigio Blush  4.25  19.50 
Italië|Veneto|Pinot Grigio  

 
De uitgesproken fruitigheid komt terug in zowel het boeket als in de 
smaak. Deze blush is daarnaast fris van smaak met een klein zoetje op 
het eind. 
 

Rode Wijn 
Braña Vieja Tempranillo  3.75  18.00 

Spanje|Navarra|Garnache,Tempranillo 

Rijke wijn met een mooie donkerrode kleur. Soepel, fruitig en vlezig. 

Rood fruit en lichte vanille tonen. 

Portillo Merlot    4.50  22.50 
Argentinië|Mendoza|Merlot 
 
Deze wijn is robijnrood van kleur en bevat aroma's van rijpe 
frambozen, bessen, kersen en specerijen. De Portillo Merlot heeft 
zachte tannines in de smaak en een stevige, lange afdronk.  

 

Portillo Malbec   4.50  22.50 

Argentinië|Mendoza|Malbec 

 

Donkerpaarse wijn met een rode gloed. De aanzet is rond en zacht 

zoet. De smaak is soepel, zacht en warm, met een pittige afdronk. 

Bevat aroma's van kersen, frambozen en aalbessen. 

Port  
Graham`s Fine White  3.50 
Portugal|Douro|Blend 
 
Graham's Fine White Port heeft een blankgouden kleur. De wijn heeft 
geuren van rijpe druiven en amandelen. De smaak is zoetig en krachtig 
met heerlijke sappige zuren. Bevat een prettige, fruitige afdronk 

 

Port Graham`s Six Grapes  4.25 
Portugal|Douro|Blend 
 
Port met een stevige body en een rijk parfum van rijke pruimen en 
zwarte kersen, een volle smaak met veel structuur en een lange, 
sappige afdronk.  

 

Graham`s The Tawny Reserve 4.75 
Portugal|Douro|Blend   

 

Een amberkleurige Port die werd gecreëerd naar eigen voorkeur van 
de Portwijnmaker van Graham's. Het is een onderscheidende Port met 
aroma's van geroosterde amandelen, sinaasappel en kaneel. 


