WIJNEN
Domaine Lalande Chardonnay

Glas: 3,50 / Fles: 19,50

Een rijkelijke wijn is deze Chardonnay uit wijngebied Languedoc-Roussillion.
In de geur heeft deze Domaine Lalande hinten van tropisch fruit, mango,
perzik en vanille. Een echte Chardonnay geur, heerlijk. De smaak is verfijnd
en rijp, mooie dikke structuur en veel geel fruit. Een echte allermans vriend
want wat is dit lekker! In de afdronk een kleine hint van appel en citroen,
helemaal top.

Monteclain Grenache Rose

Glas: 3,50 / Fles: 19,50

Een mooie, fruitige rose van de Grenache druif. De geur is fruitig,
de smaak is heerlijke zacht waarin rood fruit, zoals framboos en aarbei terug komen.
De wijn is droog en heeft frisse zuren. Monteclain rose is een soepele,
aangename, frisse Vin de Pays, waarin klein rood fruit de boventoon voert.

Domaine Lalande Merlot

Glas: 3,50 / Fles: 19,50

Wat een ultieme zachte wijn is deze Domaine Lalande Merlot.
In de geur rijp rood fruit, lichte kruiden en een klein beetje chocolade en jam.
De smaak is zo zacht als een dons dekbed, veel rijp fruit van onder andere
bessen, bramen en kersen. In de finale een rijpe en zachte afdronk.
Deze Domaine Lalande Merlot is een wijn die u niet snel vergeet.

St. Killian Wintzergluck Weisswein

Glas: 3,00 / Fles: 17,50

Een soepele wijn met fruitige aroma’s en een heldere frisse nasmaak. De wijn heeft
een licht zoetje en een fris zuurtje. De wijn wordt gemaakt in de Duitse Mosel gebied.
Fruitig, met perzik en groene zoete appeltjes in de geur. Een ‘liebliche’ wijn met een
licht zoetje en een zeer verfrissend zuurtje.
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WHISKY
& COGNAC
Grants, 35 CL

2,50

Scotch Blended - Zacht met subtiele granen en zoete mout.

Johnnie Walker Red Label

3,30

Stevig en complex, met karamel, rijp fruit en tonen van hout en turf.

Chivas Regal

3,60

Scotch Blended - Warm karakter van wilde kruiden, honing en herfstfruit.

Jack Daniels

3,50

Black Label - In eerste instantie is de vanille goed aanwezig, dan volgt hout,
wat houtskool en drogere tonen van laurier.

Jameson

4,10

Irish - Bijzonder zuiver en vol met een geur van eiken, banaan en appel.

Remy Martin

4,10

VSOP – In de smaak komen de geur van vanille en perzik terug samen met abrikoos

WHISKY

•

COGNAC

LIKEUREN
Amaretto

5,00

Baileys

4,00

Cointreau

4,00

Tia Maria

4,00

Sambuca

3,30

Licor 43

4,00

Grand Marnier

4,00

Frangelico

4,00

PORT – SHERRY – VIEUX
Rode Port

3,10

Witte Port

3,10

Dry Sherry

2,80

Medium Sherry

2,80

Witte Martini

3,20

Rode Martini

3,20

Vieux

2,40

LIKEUREN

