
 

 

Wijnkaart  
 
 

 
Wit  
HUYSWIJN DROOG   Sauvignon blanc / Frankrijk     Glas: 4.00    Fles: 18.50 
deze heerlijke witte wijn heeft een goede balans tussen frisse tonen van tropisch fruit en rijpheid 
HUYSWIJN ZOET           Glas: 4.00    Fles: 18.50 
weelderige aroma’s van citrus, ananas en honing 

HUYSWIJN DROOG   Chardonnay / Frankrijk / 2018     Glas: 4.00    Fles: 18.50 
een heerlijke witte wijn met de juiste zuurgraad en een vleugje banaan 

STIEGELMAR   Grüner veltliner / Oostenrijk / 2018      Fles: 23.50 
frisse en elegante witte wijn met een heerlijke geur van appel en peer 

SACCHETTO  Pinot Grigio / Italie / 2018             Fles: 23.50 
mooie droge wijn die sappig en krachtig smaak. Aangenaam door het wit fruit en een vleugje exotisch 
 
 

Rose 
HUYSWIJN DROOG   Grenache / Frankrijk / 2018   Glas: 4.00    Fles: 18.50 
fruitige rose met aroma’s van witte bloemen, aarbei, perzik en een tikkeltje venkel 
HUYSWIJN ZOET   Zuid-Afrika         Glas: 4.00    Fles: 18.50 
fruitige zoete rose met volop aardbei en bessen 
PREIGNES LE VIEUX PARADIS   Grenache / Frankrijk   fles: 27.50 
elegante rose met geuren van citrus en bloemen. Deze wijn heeft een 
aangename smaak van bosbessen en kersen 
 
 

Rood 

HUYSWIJN   Merlot Grenache / Frankrijk / 2018      Glas: 4.00    Fles: 18.50 
mooie zachte rode wijn met smaken van rood fruit en aangevuld met een beetje kruiden en vanille 

BACCA NERA   Corvina / Italie / 2017             Fles: 23.50 
de smaak is diep, heerlijk zacht en droog. Mooie tannines en een hint van chocolade 

12 E MEZZO   Primitivo / Italie / 2017       Glas: 4.50    Fles: 22.50 
elegante middelzware rode wijn met een fraaie balans  
tussen rijp zoet fruit, kersenjam, wat specerijen en iets cacao 

SALENTEIN   Malbec / Argentinie / 2018               Fles: 29.50 
intens en smaakvol! Aangename aroma’s van rijpe pruimen, cacao en een hint van vanille  

KAIKEN   Malbec  / Argentinie / 2018                    Fles: 23.50 
volle donkere fruitsmaak van pruim, kers, aardbei, met een prachtige harmonie van kruiden en hout  
 
 

DESSERTWIJN 
DESSERTWIJN WIT                      Glas: 4.50 
heerlijk bij salades en lichte desserts 
DESSERTWIJN ROOD                   Glas: 4.50 
komt het beste tot zijn recht bij rood fruit en 
chocolade 

MOUSSERENDE WIJN 
BLU PROSECCO    20cl: 6.25    75cl: 22.50 
ROSE PROSECCO                      75cl: 22.50 
HUGO                                        20cl: 6.25 
CHAMPAGNE                            75cl: 50.00 

 


