WITTE WIJNEN
Achrantos Vakouftsis estate 20.50
[uit eigen wijngaard]
Druiven:Assyrtiko, Sauvignon blanc
Droge frisse witte wijn stuivend fris in de neus, deur en smaak
van citrus en tropisch fruit. Uitstekend als aperatief of bij
Lichte visgerechten, salade en kip

Boutari estate

27.60

Glas 5.55

Druiven:Chardonnay
Een klassieker uit Griekenland.licht gerijpt op eikenhout met
een volle smaak van tropisch fruit en een heerlijke zachte afdronk
Lekker bij vis en kip

Malagouzia Axia wit

23.65

Glas 5.45

Druiven:Malagouzia
Zachte en typische frisse wijn met een geel-goude kleur, een sterke
Levendige neus met florale aroma’s en zoete kruiden.
Een zeer bijpassende wijn met diverse gerechten

Roussas estate 32.25
Druiven:Malagouzia,chardonnay
Een transparante lichte strokleurige wijn vergezeld met aroma’s van
Mirabellen. Witte perzik en bloemboeketten een blijvende nasmaak
van tropisch fruit, zoute mineralen en specerijen

Prosecco

25.95

Een fijne zachte prosecco sprankelend
en kwalitatief in de categorie prosecco

Zit uw keuze er niet bij?Vraag dan gerust naar onze
Speciale wijnen

RODE WIJNEN
Achrantos Vakouftsis estate

21.50

[uit eigen wijngaard]
Druiven:Merlot-Cabernet-syrah
Volle rode wijn, mooi rood fruit en in de afdronk iets vanille
van de houtrijping, koffie en pure chocolade, duidelijk de
Kenmerkendst deze 2 druiven
Zachte tannine geven en een ronde smaak

Alpha Axia rood 27.95

Glas

5.60

90/100 Punten Parker
Druiven:Syrah, Xinomavro
Barstensvol rood fruit en een volle afdronk
Een fantastische wijn van Alpha Estate
Niet voor niets 2 jaar lang de huiswijn geweest van de LIBRIJE

Porto Carras Chateau 39.95 [BIO]
Druiven:Cabernet Sauvignon-Merlot-Limnio en Cabernet Franc.
Krachtige smaak van donker rode bessen met een vleugje vanille. Fluweel zachte
structuur in de mond en mooie ronde afdronk, echt om van te genieten!!..

Porto Carras Ruby Heart 21.95

Glas 5.50 [BIO]

Druiven:Limnio,Cabernet Sauvignon
Een heel mooie blend van het biologische wijnhuis Porto Carras, de Ruby Heart!
Krachtig van smaak maar toegankelijk, robijn rode kleur en hinten van rood fruit
wat het een heerlijke tafelwijn voor bij grillgerechten maakt!

Stilio primitivo di Maduria 48.75 [ITALIE] 2017
Druifen:Primitivo
Een heerlijke volle rode wijn van te primitivo druif.
Gegroeid in een mild klimaat met zachte winters en droge zomers
maken deze druivensoort tot een heerlijk volle wijn.Met de hand geplukt
en zorgvuldig geselecteerd, 6 maanden op eiken vaten
Lekker bij vleeswaren en roodvlees

Zit uw keuze er niet er bij?Vraag dan gerust naar onse
Speciale wijnen

