


Aperitief & feestbubbel
fles:

Tordera Spumante Alné Prosecco (Veneto, Italië) € 17.95
druiven: prosecco
Romige en mondvullende méthode met zwoel witfruit en fraîcheur.

Taittinger Brut (Champagne, frankrijk) € 38.50
druif: pinot noir, pinot meunier & chardonnay
Voor als u echt iets te vieren heeft!

Wit
fles:

L’ Aureole Blanc (Cotes de Cascogne, Frankrijk) € 14.00
druiven: sauvignon blanc & colombard
Wijn met een opwekkend aangenaam bouquet, smaak van sappig witfruit.

Viu Manent Chardonnay (Colchagau Valley, Chili) € 16.50
druiven: chardonnay
Dan is deze monocépage zuiver, sappig, en fruitig met heerlijke aroma’s van
meloen, citroen, vijg en ananas. En licht getoast, honingrijk en een beetje romig.

Tormaresca Paiara Bianco (Puglia, Italië) € 15.00
druif: bombino & chardonnay
In de frisse geur aroma’s van wit fruit en perzik met licht florale tonen.
Zeer zachte, frisse smaak met een mooie zuurbalans. (huiswijn Harbour Club)

PradoRey Verdejo Sauvignon (Rueda, Spanje) € 15.00
druif: verdejo & sauvignon blanc
Levendig fris met exotisch fruit, citrusvruchtjes en iets van venkel.
Meegaand en verfrissend bij de gemarineerde gamba’s.

Boschendal Sauvignon 1685 (Franschhoek, Zuid Afrika) € 19.50
druif: sauvignon
Strogele kleur. In de geur aroma’s van kruiden en tropisch fruit met tonen van kalk en 
groene vijgen. Een wijn vol mineralen en de beste sauvignon uit Zuid Afrika.

Rosé
fles:

L’ Aureole Rosé (Pays D’Oc, Frankrijk) € 13.85
druif: cinsault
Mooie lichte rose (Provence-kleur) Fluweel fris met elegantie, verfijnde fruitimpressies en 
lekker veel sap.

La Vieille Ferme (Pays D’Oc, Frankrijk) € 15.00
druif: cinsault & grenache & syrah
Typisch mediterrane rosé met de nodige complexiteit en vulling. Gemaaktvan 50% cinsault, 
40% grenache en 10% syrah. Een wijn met een goede structuur, fruit, mineralen en een 
vleugje kruidigheid (anijs).

Aix Rosé (Provence, Frankrijk) € 19.75
druif: cinsault & grenache & syrah
Een bleek roze tint. een verkwikkende, zeer zuivere, vrij elegante smaak met vooral fris 
fruit, zoals van citrus en aalbessen. Plus een subtiel kruidje. Heerlijk gewoon. 

Rood 
fles:

L’ Aureole Rouge (Cotes de Casgogne, Frankrijk) € 13.85
druiven: merlot
Zijn romige en mondvullende structuur maken dat je steeds opnieuw weer een slok wilt 
nemen. Bovendien heeft de wijn voldoende karakter om prima te combineren met niet de 
zware bereidingen van vlees, charcuterie en kaasjes.

Mirambeau Réserve Rouge (Bordeaux, Frankrijk) € 19.50
druiven: merlot 90% & cabernet sauvignon
Delicaat smakelijk en pittig met rijpe kersen, frambozen en lengte.
Deze wijn doet het ook erg goed bij Vegetarische kruiden risotto.

Barón de Ley Club Privado (Rioja, Spanje) € 17.50
druif: tempranillo
Warme charmeur met cedertonen en zachtzwoele rode vruchten.
Voor de echte Rioja liefhebber en een perfecte begeleider bij alle vleesgerechten.

Boschendal 1685 (Stellenbosch, Zuid-Afrika) € 21.50
druiven: shiraz
Donkere robijnrode kleur. In het bouquet royaal rood fruit met tonen van cassis en zwarte 
peper. Een geweldige volle wijn.


