


Deze biologische bubbel met vrolijke belletjes heeft een boterzacht 
mondgevoel met stuivend wit fruit en is perfect om op elk moment van de 
dag aan je lippen te zetten!

BUBBELS glas fles

WIT

Delicaat en complex, deze unieke blend van Michel Forget.
Een zachte mousse met frisse tonen van peer en Granny Smith.

Vlak voor de kust van Lissabon rijpen deze lokale druiven om 
uiterst vriendelijk in het glas te eindigen. Proef sappig geel fruit en 
frisse mineraal.

Airén samen met Sauvignon Blanc. Meloen en kruisbes. 
Volledig biologisch en heerlijk dorstlessend. Eigenlijk gewoon het beste 
van twee werelden.

Ze stuiven je glas uit, de expressieve smaken van deze eigenwijze Chileen.
Chardonnay zonder hout en dus helemaal opnieuw uitgevonden.

Hier zijn we nogal trots op. Want voor elke fles wordt er ergens ter wereld een 
boom geplant. Meer weten? We komen het graag aan tafel uitleggen...

Toegankelijk, aromatisch fruitig en voorzien van de typische zinderende 
Chenin Blanc-frisheid.

Oude wijnstokken zorgen voor een boterzacht mondgevoel.
Een klassieke Bourgogne in een moderne jas.

4,00

43,00

glas fles

3,70 18,00

3,90 19,00

4,20 20,50

23,00

22,00

35,00

This wine menu is handpicked by

VEGA CALIZA FRIZZANTE
Spanje, Tierra de Castilla  / druif Airen, Sauvignon Blanc

MICHEL FORGET  
Frankrijk, Champagne  /  druif Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir

SABOROSO 
Portugal, Setubal  /  druif Fernão Pires, Moscatel, Arinto

TIERRA ALEGRE  
Spanje, Castilla la Mancha  /  druif Airen, Sauvignon Blanc

EL BOHEMIO  
Chili, Central Valley  /  druif Chardonnay

TREEBORN 
Italië, Veneto  /  druif Pinot Grigio

BONTEBOK  
Zuid - Afrika, Swartland  /  druif Chenin Blanc

SAINT-VÉRAN CHALET POUILLY  
Frankrijk, Bourgogne  /  druif Chardonnay

WINE MENU

19,00



WINE MENU

ROSÉ

Zwoel rood zomerfruit afgewisseld met frisse zuren maken van deze 
bio-rosé het lekkerste onder de zon (zelfs in de winter).

Kruidig, rond, complex en met elegante door-drink-zuren. 
Provence-stijl 2.0.

ROOD

glas fles

glas fles

Castelão is succesvol op weg om de harten van wijndrinkers wereldwijd te 
veroveren. Niet zo gek met zo’n overdaad aan rood fruit, kruiden en 
specerijen.

Afkomstig van hoogbejaarde wijnstokken maar levendig en soepel 
genoeg voor elke fan van volfruitige rode Spaanse wijnen.

Deze zuiderling is van veel markten thuis. Subtiel blauw fruit van bramen 
wordt afgewisseld met een flinke snuf peper. Een echte culinaire held.

Neem drie organische druiven die doorgaans voor Port worden gebruikt. 
Gun ze dagelijks veel zon en heb geduld terwijl ze in houten vaten rustig 
rijpen. Het resultaat? Een knaller van een Portugese smaakbom.

De capo di tutti capi! Gemaakt van ingedroogde druiven die zorgen 
voor een intense jammy stijl met een waanzinnige lange afdronk. 

3,70 18,00

4,90 24,00

3,70 18,00

3,90 19,00

4,30 20,00

23,00

32,50

This wine menu is handpicked by

TIERRA ALEGRE  
Spanje, Castilla La Mancha  /  druif Tempranillo

HAEDUS 
Frankrijk, Provence  /  druif Cinsault, Grenache

SABOROSO  
Portugal, Setubal  /  druif Castelão

TIERRA ALEGRE  
Spanje, La Mancha  /  druif Tempranillo

BELLEROBE 
Frankrijk, Languedoc-Roussillon  /  druif Grenache, Mourvèdre, Syrah

CARM DOURO 
Portugal, Douro  /  druif Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional

CASA NOSTRA RIPASSO SUPERIORE 
Italië, Veneto  /  druif Corvina, Corvinone, Rondinella



Lichtvoetig, toegankelijk en oh, zo fris! Deze Verdejo vraagt gewoon om 
de volgende slok en gelukkig zitten er genoeg slokken in deze fles!

Bobal is een uitgesproken druif. Intense geuren en smaken van 
bramen, laurier en drop maken deze wijn er één om zeker uit te 
proberen. Sowieso moet je dit doen, want ook hier geldt, voor elke fles 
wordt er ergens ter wereld een boom geplant 

Al onze wijnen worden door Grapedistrict direct van de wijnboer 
geïmporteerd. Deze wijnboeren doen het net even anders en werken veelal 
biologisch en duurzaam. Om jou te helpen de wijn te vinden die past bij jou 

gemoedstoestand, hebben wij onze wijnkaart ingedeeld op smaak. Van lichte en 
frisse wijnen, naar aromatische en krachtige wijnen. 

CHEERS!

WIT

ROOD

glas fles

glas fles

This wine menu is handpicked by

CORAZON DE LEON 
Tierra de Castilla, Spanje / druif Verdejo

TREEBORN TINTO 
Utiel-Requena, Spanje / druif Bobal, Cabernet Sauvignon

SPRING LIMITED EDITIONS

4,20 20,50

HOFER VOM VOGELSANG  
Weinviertel, Oostenrijk / druif Grünerveltliner

Grünerveltliner is de trots van Oostenrijk! Deze modieuze druif laat ook 
hier zijn klasse zien; energiek, een tikkie peperig en in dit geval ook nog 
eens 100% biologisch.

5,50 24,50

4,50 21,50

PFANNEBECKER WEISSBURGUNDER TROCKEN
Rheinhessen, Duitsland / druif Pinot Blanc

De elegante balans tussen rijke en frisse smaken, perfect en biologisch 
uitgevoerd. Proef in deze Pinot Blanc rijp geel fruit met heel veel 
mineralen!

4,90 22,50


