
 

 

 

Wijnen wit: 
       

       

     Glas: Fles: 

 

Elevado selected white   3,95 19,50 

(Chardonnay/ Sauvignon Blanc)   

romige en toch frisse, mild droge wijn 

       

Sonnenfürst     3,95 20,50  

Frisse, fruitige en lichtzoete wijn  

gemaakt van een blend van diverse druiven. 

 

Enaria Verdejo    4,50 22,50  

De wijn heeft een gouden kleur.   

Prachtige geuren met authentieke aroma’s 

van de Verdejo druif, fris met een mooie 

structuur en uitstekende balans 

  

Portillo Chardonnay   4,95 24,00  

Heerlijke rijke wijn met aroma’s van  

peer, appel en honing 

 

Portillo Sauvignon Blanc    4,95 24,00  

Fris stuivende, fruitige wijn, een echte  

Sauvignon blanc 

 

Farina Pinot Grigio del Veneto  4,95 24,00  

Prachtige pure Pinot Grigio. Deze wijn   

zal u verrassen met lichte aroma’s van 

peer en ananas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Salentein-wijnen wit: 
     Glas: Fles: 

 

Salentein Barrel Selection Chardonnay   6,75 32,50 

Een zonnige, stralende en goudgele    

Chardonnay. Elegant en romig. Vol, rijk 

en zwoel aroma van vanille, honing,  

karamel en tropisch fruit 

 

Salentein Barrel Selection Sauvignon  6,75 32,50 

Lichte bleekgele kleur. Intense aroma’s  

en smaken van limoen, peren, vijgen en 

kruidige tonen van witte peper 

en buxus. Vol en sappig  

 

Salentein Numina White                                        45,00 

Deze verrassende combinatie van de druiven 

Chardonnay en Viognier geeft deze wijn heerlijke 

aroma’s van perzik en vanille. Ook een fruitige, 

frisse en aangename lange afdronk. 

 

Salentein Primus Chardonnay                               59.50 

De enige witte wijn uit de Primusserie en wat 

voor één! Goudgele en olijfgroene tinten,  

elegante neus van rijpe appel, abrikoos en bloemen. 

De kruiden vanille en Frans eikenhout passen  

uitstekend bij de volle structuur en de charmante 

lange afdronk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Salentein-wijnen rood: 
 

Salentein Barrel Selection Malbec              6,75        32,50 

Een prachtig mooie lange afdronk,  

Geniet van de heerlijke geuren en aroma's 

van rood fruit, bramen, pruimen,  

chocolade en vanille.  

 

Salentein Numina Gran Corte                                    45,00 

Aroma’s van rood fruit en cassis, viooltjes,  

vanille en kruidnagel in deze krachtige complexe 

blend. De rijpe tannine en de lange elegante afdronk 

maken deze wijn tot een waar feest. 

 

Salentein Primus Malbec                                            59,50 

De prachtige expressieve geur biedt de een  

variëteit aan aroma's van bramen, bosbes en 

roodfruit en ook kunt u specerijen ontdekken. Zeer 

elegante Salentein wijn heeft een prachtig  

mondgevoel en de afdronk is bijpassend lang. 

 

 

  

 Rosé wijnen: 
       

     Glas: Fles: 

Selection Cazal Viel   3,95 19,50 

Levendig boeket, fris, aroma's van rode vruchten  

en wilde bloemen  

 

Ramon Bilbao Rosado   4,95 24,00 

Subtiel, elegante en lichte rosé uit de Rioja in Spanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wijnen rood: 
 

Glas: Fles: 

 

Elevado selected Red  

(Cabernet Sauvignon/ Shiraz)  3,95 19,50 

Mooie zachte en ronde wijn, 

met een mooie body. 

 

Laurent Miquel Père et Fils 

Cabernet Sauvignon   4,50 22,50 

Deze rode wijn is een prachtig voorbeeld 

van de Cabernet Sauvignon druif. 

Mooie zachte tannine. 

Mooi in balans met een fijne diepgang.   

 

Epicuro Salice Salentino                        4,75       23,50 

Intense dieprode kleur. Volle vlezige 

rode wijn met aroma’s van rood fruit, 

maar ook pruimen, tabak en leer. 

Granaatrode wijn met volle aroma’s 

van kersen en kruiden. 

 

Oxford landing 

Cabernet Sauvignon/ Shiraz  4,75 23,50 

Geconcentreerde rode wijn met  

kenmerkende aroma’s  

van rode bessen, munt en vanille. 

 

Portillo Merlot   4,95 24,00 

Soepel, volle en fruitige wijn. Aroma’s van rijpe bessen, 

kersen en specerijen, met een zachte afdronk  

als gevolg. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Bubbels: 
       

     Glas: Fles: 

Clos Amador brut Delicat  4,75 25,50  

Een aangenaam droge Cava met elegante belletjes. 

Fruitig en fris met een groengele kleur. 

 

Clos Amador Rosé tendre                        4,75       25,50 

Mooie roze bubbels met intense aroma's 

van rood fruit en een hint van rozen. 

 

Salentein Brut                                                          29,50 

Helder van kleur met een mooie goud-roze gloed.  

Aroma's van groene appel, citrus en toast.  

Fris en sappig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dessertwijn: 
 

Muscat de Rivesaltes Blanc                               6,00 

Frisse, zoete witte wijn met heerlijke aroma’s 

van citrusvruchten, exotische vruchten, 

perzik en abrikoos 

 

Rivesaltes Grenat Rouge                                    6,00 

Rode dessertwijn, intense aroma’s van wilde 

Aardbeien en rood fruit. 

 

Port: 
 

Huisport wit/rood                                                3,95 

 

Graham’s 10 year old Tawny port                      5,95 

fijne roodbruine kleur. de geur is rijp en 

complex. Duidelijke aroma’s van noten, 

honing en vijgen.  

De afdronk is voluptueus en lang. 

 

Graham’s 20 year old Tawny port                      9,50 

Licht bruinrode kleur met aroma’s van rijp -en  

gedroogd fruit. De smaak is droger dan Ruby,  

maar nog wel zoetig. 


