Wine

Huiswijn wit of rood
Huiswijn Rosé

€ 3,95
€ 3,95

€ 21,00
€ 21,00

Lal Rosé
€ 4,25
Ege - Turkije
Kleur: Helder licht zalmroze
Geur: Uitgesproken met aroma van vers rood fruit
zoals aardbeien en frambozen
Smaak: Intense en persistente aroma van aardbei
en perzik. mooi gebalanceerd en rond

€ 22,95

Sultaniye zoet
Denizli-Turkije
Kleur: Helder geel met een groen schijn
Geur: Uitgesproken met aroma van
wit fruit zoals nectarines
Smaak: Levendig en een mooie balans
tussen aciditeit en suikergehalte

€ 24,50

RODE WIJNEN
Angora
€ 3,95 € 21,00
Denizli-Turkije
Smaakstijl Droog Kruidige en licht zoete rode
vruchten smaken met stevige en evenwichtige tannines
Kleur: Heldere en levendige kersen
Yakut
€ 4,25 € 24,50
Oost-Anatolie, Zuid-Oost Anatolie
Kleur: Helder en intens kersrood
Geur: Intense aroma van rood fruit zoals
pruimen, zure kersen en zwarte moerbeien met violette
toetsen.
Smaak: Rijke smaken, geconcentreerd en mooi
gebalanceerd met zijn rijpe tannine.
Ancyra Kalecik Karasi
Tokat-Turkije
Kleur: Helder levendig rood
Geur: Uitgesproken met aroma van rood
fruit zoals granaatappel en kersen
Smaak: Heerlijk met intense fruitsmaken,
mooi gebalanceerd en rond met zachte tannine

€ 27,50

FRANKRIJK
Chateau Beauchene
Op fust gerijpte wijn van druiven van de oude

€ 27,50

en geeft impressies van zowel rode en zwarte
vruchten als kruidig hout met een vleugje vanille
Corte Ibla Nero d’Avola Perricone Sicilie Italie

€ 29,50

bramen en kersen komen samen met tabak
en leeraroma’s
Selection Öküzgözü-Bogazkere
€ 39,50
Elazig (Oost-Anatolie), Diyarbakir (Zuid-Oost Anatolie)
Kleur: Bordeaux met robijntinten
Geur: Complex met gedroogd rood fruit aroma’s,
zoals pruimen, en zoete kruiden aroma
Smaak: Vol, een lange afdronk met persistente
smaken en sterke, rijpe tannine
Maturiteit: 8 maanden lang gerijpt in
Franse eiken vaten van 225 liter.
WITTE WIJNEN
Angora
Denizli-Turkije
Smaakstijl Droog Fruitig, fris, evenwichtig
en aanhoudende smaak. aroma van
tropische en rijp wit fruit smaak

€ 3,95

€ 21,00

Çankaya
€ 4,25
Denizli-Turkije
Kleur: Heldergeel Geur: Uitgesproken met
aroma van citrusvrucht en wit fruit.
Smaak: Heerlijk met persistente fruitsmaken,
geconcentreerd en mooi gebalanceerd met een matige
aciditeit met een goede persistentie

€ 24,50

Ancyra Narince
Tokat-Turkije
Kleur: Heldergeel
Geur: Intens met aroma van citrusvrucht en wit fruit
Smaak: Geconcentreerd en mooi gebalanceerd
met een goede persistentie

€ 27,50

FRANKRIJK
Chateau Beauchene
Een vrij lichtgele kleur met gouden accenten.
Een frisse en delicate geur. Een wijn die in
balans is met een goede lengte

€ 27,50

Corte Ibla Grillo Viognier Sicilie Italie
Van een van de typische witte druiven van
Sicilië, de lokale Grillo wordt in combinatie met
de bekende jet-setter Viognier een karaktervolle,
kruidige witte wijn gemaakt, waarin niet
alleen mild citrusfruit en peardrups te proeven
zijn. Evenwichtig, zacht fris en dienend

€ 27,50

Selection wit Narince-Emir
Tokat en Nevsehir (Cappadocië)
Kleur: Helder, goudachtig geel
Geur: Rijk met aroma van citrusvrucht en
wit fruit, boterachtige toetsen
Smaak: Elegant, romig, geconcentreerd
met een lange afdronk van minerale toetsen
Maturiteit: 9 maanden lang gerijpt in
Franse eiken vaten van 225 liter

€ 39,50

Bier - Biralar

Estaminet van tap
Bavaria 0.0
Bavaria radler citroen 0.0
La trappe witte trappist
Rodennach fruitage
Cornet oaked blond
De molen water & vuur

€ 2,95
€ 3,95
€ 3,50
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

Whiskey - Viskiler
Ballantine’s, Johnnie walker Red /
Black Jack Daniels, Chivas Regal, Dimple

€ 5,95

Sterke dranken - Alkollü içecekler
Jonge / oude jenever
Gin, Wodka, Bacardi Rum, Tequilla

€ 3,95
€ 4,95

Cognac - Konyaklar
Martel, Courvoisier, Remy Martin, Calvados busnel

€ 5,95

Port rood/wit, Martini rood

€ 3,50

Turkse Rakı
Yeni Raki Glas
Gold Raki Glas

€ 5,50 / 35 cl € 47,50 / 70 cl € 80,00
€ 5,75 / 35 cl € 52,50 / 70 cl € 90,00

