HUISWIJNEN
Red/White/Rose
Glass € 4,50
½ ltr
€ 15,00
Bottle € 23,00

LAMBRUSCO
Red/White
Bottle € 13,00



RODE WIJNEN /RED WINES FROM ARGENTINA
TRAPICHE MELODIAS CABERNET SAUVIGNON
24,50
Zachte, evenwichtige wijn met een lange aangename afdronk en kenmerkende 
cabernet aroma’s van zwarte bessen en cederhout.
Soft, balanced wine with a long pleasant aftertaste and characteristic
cabernet-aromas of black currant en cedar wood.
TRAPICHE MELODIAS MALBEC
This dark malbec wine has a fine nose of prunes and cherries.

€

€ 24,50

TRAPICHE WINEMAKER’S SELECTION PINOT NOIR
donker fruit, toast, vanille en karamel. Een typische pinot noir.
Dry, pleasant fruity wine, medium full with complex aromas of
dark fruit, toast, vanilla and caramel. A typical pinot noir.

€ 29,50

TRAPICHE WINEMAKER’S SELECTION SYRAH
€ 29,50
Een rijke, zachte smaak met tonen van zwarte bessen, drop, leder en gedroogd fruit.
A rich, smooth taste with notes of black currant, licorice, leather and dried fruit.

TRAPICHE BROQUEL CABERNET SAUVIGNON
€ 31,00
Zachte, complexe wijn met een lange afdronk. Rijke aroma’s van cassis en
frambozen. Elegante smaaktonen van tabak, geroosterde paprika en chocolade.
Soft, complex wine with a long aftertaste. Rich aromas of cassis and raspberries.
Elegant tastes of tobacco, roasted bell pepper and chocolate.

TRAPICHE BROQUEL MALBEC



€ 32,50

Zeer geconcentreerde wijn van levendige fruitsmaken van zwarte bessen, aalbes en kersen.
Met een intens lange afdronk. A very concentrated wine with a joyful taste and aromas of
cassis, currant and cherries. complex wine with a long aftertaste.
SALENTEIN BARREL SELECT MALBEC

€ 51,00

Zeer geconcentreerde wijn van levendige fruitsmaken van zwarte bessen, aalbes en kersen.
Met een intens lange afdronk A very concentrated wine with a joyful taste and aromas of
cassis, currant and cherries. complex wine with a long aftertaste.

WITTE WIJNEN/WHITE WINES FROM ARGENTINA
TRAPICHE MELODIAS SAUVIGNON BLANC

€ 24,50

WITTE WIJNEN/WHITE WINES FROM ARGENTINA
TRAPICHE MELODIAS SAUVIGNON BLANC
€ 24,50
Frisse heldere wijn met een limoengroene gloed en de aroma’s van groene appels .
Fresh bright wine with a lemon green glow and aromas of granny smiths

TRAPICHE MELODIAS CHARDONNAY
Fruitige, zachte wijn met een neus van ananas en appel.
Fruity soft wine with a nose of pineapple and apple

€ 25,50

RODE WIJNEN/RED WINES FROM CHILE
CARMEN INSIGNE MERLOT
Zeer elegante wijn met een fijn aroma en een fluweelzachte afdronk
Very elegant wine with a fine nose and a velvet soft taste.

CARMEN INSIGNE CARMENERE
Mooie wijn gemaakt van de carmenere druif. Kruidig en licht peperige
afdronk met veel aangename fruittonen
Beautiful wine made from the carmenere grape. A spicy and slightly peppered
aftertaste with lots of pleasant fruit tones.

€ 26,50

€ 26,50

WITTE WIJN/WHIET WINE FROM CHILE
CARMEN INSIGNE CHARDONNAY
Gulle, geurige witte wijn, heerlijk fris en met een romige afdronk.
A full, creamy white wine with the sublime taste of vanilla

€ 26,50

