Pinot grigio & Garganega; Tonen van wilde bloemen en vers fruit. Droge, frisse en zachte smaak.

Castelão, Tinta Miúda, Camarate & Touriga Nacional; zachte rode wijn met veel karakter,
volle geuren van bramen en zwarte bessen. Met zachte houttonen en ronde tannines.

Garganega; Geur van zachte bloemen en vers fruit. Elegante, frisse balans met een lichte amandel-nasmaak.

Turbiana; Zachte, karaktervolle wijn met florale geuren en smaak van lichtgekruid wit fruit.
Barbera; compacte, sappige wijn met smaak van zwarte kersen en fijne tannines.

Chardonnay; Subtiele kruidigheid, bloemen, kruisbessen en vuursteen. Smaakvolle zuren, rijp exotisch fruit, optimale balans en
onmiskenbare mineraliteit.

Canaiolo, Sangiovese; Een lichte aardse toon, een slanke structuur, fijnmazige tannines
en subtiele rozenbottel en kersen in de geur

Pinot Blanc; biodynamische, exotische en frisse wijn. Zoet en toch droog. Peer, roze pepertjes.
Gamay soepele, fruitige wijn met tonen van braam, bes, rood zomerfruit en een hint van kruiden.
Mooi in balans met soepele tannines en een intense afdronk.
Clairette & Grenache florale geuren en volle, rijke wijn. Smaken van nootmuskaat, five spices en abrikoos. Weinig zuren en mooie
balans van notenbitters, honing en kruiden.
Syrah, Grenache; zachte kruidigheid van peper en zwarte bessen. Complex met zachte, fluwelen structuur.

Spätburgunder; witte wijn van blauwe druiven. Fris en fruitig, met in de smaak wit fruit en besjes,
een minerale afdronk.

Cabernet Franc; intens met veel donker fruit en kruidigheid, tonen van cederhout en grafiet. Fijne tannines.

Grenache Mourvèdre Syrah; donkere, zwoele complexe wijn met veel kruidigheid.
Sauvignon blanc; sappige en aromatische wijn met veel fruitexpressie en frisse zuren.

Merlot, Cabernet Franc; aroma’s van rood en zwart fruit, toast en een hint van vanille.

Riesling trocken; aromatisch, frisse zuren en zuiver.

Blauer spätburgunder sappig, slank, fris, geen hout, rode bessen, lichte kleur.
Grüner Veltliner; kruidig-gepeperde geur, delicate gele fruitaccenten en grapefruit.
Compact droog en stevig van smaak met tonen van peper en citrus.
Tempranillo; sappig en fris rood fruit als aardbeien en kersen met subtiele vanilletonen.
Airen & Sauvignon blanc; smaakvolle sappige wijn met tropisch zoet fruit als
ananas en guave, wat limoen en anijs, witte bloemen. Kruidig met voldoende zuren.

Chardonnay; ongefilterde, houtgerijpte, rijpe wijn met een levendige zuurgraad en citrustonen.

Monastrell; intense geur van rood en zwart fruit en ook een flinke vleug vanille door de 4 maanden rijping op eikenhout.
In de smaak veel zongerijpt en ‘jammig’ donker fruit zoals bessen en bramen met zachte tannines.

Cabernet Sauvignon, Grenache / Garnacha, Merlot, Syrah; krachtige, houtgerijpte wijn met tonen van zwart fruit,
gedroogde kruiden en vanille. Je proeft bramen, zwarte bessen en kruiden met een lange afdronk.

Cabernet Sauvignon donker fruit als zwarte bessen, donkere pruimen en bramen, ondersteund door kaneel en espressobonen.

Carignan & Syrah; Tonen van kersen en bessen, rode appel en perzik. Knisperend fris

Mourvèdre, Grenache, Cinsault & Carignan; floraal, gekruid fruit en zachte frisheid, aromatisch.

Domaine des Bleuces, Loire
Maker’s Mark, galliano, gember, finley spritz
Blanc des Blancs, Varnier Fanniere
Jameson, Amaretto, appel- en limoensap,
rozemarijn
Cuvée Blancs des Noirs, Eric Rodez
Maker’s Mark, citroensap, suikerwater
‘R’ de Ruinart
Gin, basilicum, citroen

Vodka, ginger beer, munt

Maker’s Mark, grapefruitsap, grenadine

Vodka, sinaasappelsap, galliano

Vodka, tomatensap

Gin, campari, rode vermouth

Campari, vermouth en bruiswater

Cachaça, limoen, rietsuiker

Rum, limoen, munt, bruiswater

Maker’s Mark, suikerwater, ijs

Gin/vodka, Noilly prat, olijf

Vodka, Kahlua, espresso

