Onze spelregels:
•
•

Maak je keus, bel, mail of app je bestelling en haal deze op in de
wijnbar of laat bezorgen op de door jouw aangegeven dag .

Onze openingstijden voor ophalen zijn donderdag t/m zaterdag
16.00-18.00 uur.
Bezorgen op openingsdagen tot uiterlijk 19.00 uur, bestellingen graag
voor 16.00 uur aanleveren voor een bezorg ing op dezelfde dag. We
bezorgen in Leeuwarden (buiten de stad in overleg). Bezorgen €2,50.

Cadeautip: verstuur een lekker flesje of wijnpakket!
Voor €7,50 extra per bestelling zorgen wij dat het op
de juiste plek terecht komt .
•

Hou je bij ophalen aan de geldende regels, hou 1,5 meter afstand en
volg aanwijzingen van personeel direct op.

•

Niet meer dan 4 personen tegelijk in de bar. Betaal met pin of vooraf
met een tikkie (bezorgen bij voorkeur vooraf dmv een tikkie)

•

Het in de niet mogelijk de wijnen te proeven danwel in de bar te
verblijven en wijn te consumeren. Hou het verblijf in de bar zo kort
mogelijk.

witte schenkwijn

fles

Chardonnay
J. Moreau & Fils
Languedoc, Frankrijk - 2018

9,75

Sauvignon Blanc Cuvée Privilege
Droute Frères
Loire, Frankrijk - 2018

9,75

Aroma's van citrus en grapefruit, romige structuur,
fruitige & langdurige afdronk.

Strakdrooge witte wijn met een grassig, lichtkruidig
Aroma. De afdronk is krachtig met fruit van grapefruit
en het zuurtje van limoen .

Arinto Branca
Dom Diogo
Vinho Verde, Portugal - 2018
Pittige, zachte smaak met een ranke zuurgraad en een
fris, licht-parelend mondgevoel. De frisdroge afdronk
heeft een accent van citrus, kiwi en groene appel.

11,50

Chardonnay
Boomerang Bay Grant Burge
Zuid-Oost Australië - 2017
Zeer exotische geur en smaak. De smaak is sappig,
zoetje in de afdronk, gevolgd licht bittertje.

13,50

Viognier
Very Limoux
Languedoc, Frankrijk - 2018
Heerlijk florale neus (bloemig). Smaakbalans van
frisheid, witte perzik, peer en citrus.

12,50

Verdejo
Gorgorito
Rueda, Spanje - 2018
Droog, fris, smaak van grapefruit, ananas, perzik,
nectarine en frisse afdronk.

12,50

witte schenkwijn

fles

Pinot Grigio
Danzante
Chianti, Italië - 2018
Aroma's van wilde bloesem, honing, kruiden,
met een zuivere, sappige en mild droge smaak .

15,50

Riesling
Weingut Reuter Dusemund
Brauneberg,Mosel, Duitsland – 2018

13,50

Droog met strakke fruittonen als groene appel
met een heerlijke zuurgraad.

Torrontés Classic
Tapiz
Mendoza, Argentinië - 2018
Droog en vol, smaak van ananas, limoen, citroen,
kamperfoelie en sinaasappel.

16,00

Grüner Veltliner
Weingut Diem
Obermarkersdorf, Oostenrijk - 2018
Vol en rond van smaak met aroma's van rijpe gele appel,
bloemenbloesem, sinaasappel en typische
grüner veltliner kruidigheid (witte peper, venkel).

17,00

Chenin Blanc
Marras Piekenierskloof
Swartland, Zuid Afrika – 2018
De geuren van limoen, kweepeer, lychees komen
je tegenmoet. Dat is ook de smaak, levendigheid
met mooie zuren en een heerlijke frisse afdronk.

16,50

witte schenkwijn

fles

Moscatel Gran Reserva
Miguel Torres
Valle de Itata, Chili - 2016
Aromatische explosie van bloemen en citrus.
Mooie zuurgraad, vol met mineralen en
hierdoor fris en verfijnd.

17,00

Gewürztraminer, estate reserve
Morandé
Casablanca, Chili - 2017
Het parfum is kenmerkend Traminer
met exotische tonen van rozenbloesem, lychee
en rijpe perzik. De wijn is droog en aromatisch
van smaak.

16,00

Garnacha blanca
7 Magnífics, Rebels de Batea El Blanc
Terra Alta DO, Spanje – 2018

16,50

Chenin Blanc Reserve
Windmeul Kelder
Paarl, Zuid Afrika – 2016
Prachtig houtgerijpte wijn. Geuren van honing,
gele appel, perzik plezieren je. Smaak van tropisch fruit,
boterbabbelaar, het heeft een klein aangenaam zoetje .
Elegante kruidigheid. De afdronk zal je lang heugen.

19,50

Rijp fruit, een vleugje gedroogde kruiden, bloemen,
optimale zuurgraad en een aangename afdronk.

rode schenkwijn
Merlot- Cabarnet Sauvignon
J. Moreau & Fils
Languedoc, Frankrijk - 2018

fles
9,75

Aromatisch, zacht en kruidig, fruitige en soepele
volle wijn met zachte tannines.

Pinotage
Windmeul Kelder
Paarl, Zuid Afrika – 2017

12,50

Soepele en fruitig medium. Vol smaken van bessen,
pruimen en bananen, met een mooi kruidig nootje
en klein zoetje . Een mooi afgeronde finish.

Carmenère
Mancura
Valle Central, Chili - 2018

10,50

Zwoel, rijp, soepel van smaak. Hint van chocolade.

Passitivo Primitivo
Paolo Leo
Puglia, Italië - 2018

14,50

Geurige wijn van rijp donker fruit , kaneel, koffie,
vanille en chocolade. De smaak is krachtig, vol en aards.

Shiraz, Mourvèdre
MWC Wines
Central Victoria, Australië - 2016

15,50

Krachtige Australiër! Boordevol, zacht donker fruit.
Hints van pure chocolade, zwarte peper , vanille en
eikenhout. De afdronk is lang, stevig en kruidig.

Cabernet Sauvignon
Glenelly
Stellenbosch – Zuid Afrika- 2016
Fantastische neus, een complex aroma met geuren
van cassis, zwarte bessen, en een beetje kruiden.
Mooie tannine structuur, perfecte balans en lengte .

14,50

rode schenkwijn
Zinfadel
Carnivor
California, Verenigde Staten - 2017

fles
17,00

Diep donker paarse kleur . Warme geur en smaak van
rijke volle bramen, karamel en geroosterde eik. De afdronk
is zijdezacht met nuances van gestoofd fruit, karamel,
vanille en gebrand eiken.

Malbec
Trumpeter
Mendoza, Argentinië - 2018

16,50

Mooie dieprode wijn . De smaak is vol kers,
zwarte bes en pruimaroma's aangevuld met
nuances van kardemon en peper. Het mondgevoel
is vol en met een plezierige body en intense tannines.

Antre Öküzgözü - Boğazkere
Lucien Arkas Bağları
Egeïsche kust, Turkije - 2017

17,50

Krachtige body met flinke tannines en
smaken van moerbei en zwarte peper .
12 Maanden gerijpt op Frans eiken vaten.

Tempranillo Crianza
Marques de Arienzo
Rioja, Spanje - 2016
Fris en fruitig met smaak van rode bessen,
kokos en vanille. Lange afdronk

16,50

rode wijn
Merlot 90%, Cabarnet Sauvignon 10% Château Pellebouc
Bordeaux, Frankrijk - 2015

fles
19,50

De wijn heeft een donker purperen kleur met
schitteringen en frisse en aangename aroma's van
rood fruit en kruidige tonen. In de mond is hij
rond en gestructureerd.

Saperavi
Château Mukhrani, Saperavi
Mukhrani, Georgië -2016

19,50

Saperavi is een parel onder de druiven. De wijn is
robijnrood. In de neus en smaaktonen van zwarte
bessen, bramen, hints van eiken, vanille en kruiden.
Uitbundige en fluweelzachte tannine.

Touriga Nacional, -Franca, Tinta Barocca
Vieira de Sousa
Douro, Portugal

24,50

Verleidelijke geur van rijp donker fruit, cranberry,
laurier, zwarte peper en subtiele tonen vanille,
tabak en chocolade . Stevig sap, met een dichte structuur.
De tannine is door de houtrijping prachtig
verzacht. Dat geeft het fluwelige mondgevoel.

Tempranillo Tinto Reserva
Vina Herminia
Rioja, Spanje - 2010
Klassieke stijl Rioja met houtaroma’s van vanille
en cacoa.Rijp fruit van kersen en bramen .
Veel diepgand , met een lange afdronk waar houtaroma’s en fruit een krachtige indruk achterlaten.

24,50

rosé schenkwijn
fles
Cinsault
J.Moreau & Fils
Pays d'Oc, Frankrijk

9,75

Deze rosé heeft een heerlijk aroma van aardbeien.
Zeer droog en fris met een goede balans tussen de
zuren en het fruitige karakter.

Cabernet Sauvignon
Ménard Haut Marin
Côtes de Gascogne, Frankrijk

9,75

Zeer fruitige en vrolijke rosé middendroog.
Heerlijke geur van aardbeien en frambozen .

Pinot Grigio ‘Blush’
Bosco del Merlo
Veneto, Italië – 2018

14,50

Deze blush rosato is subtiel zalmroze van kleur.
De smaak is heerlijk fris, droog , fruiting en
fluweel zacht met de grigio kruidigheid .
Een wijn voor ieder moment.

zoete schenkwijn
Semillon
Grille Semillon Moelleux
Bordeaux, Frankrijk - 2018
Een middelzoete fruitige witte wijn,
tropisch fruitaroma met lichtzoet karakter.

fles
9,75

mousserende wijn
Prosecco
Porta Leone Frizzante
Treviso, Italië -

fles
9,75

Licht, fris en makkelijk drinkbaar. Zacht tropisch
fruit aroma met een toegankelijke smaak .

Grüner Veltliner
Schlumberger
Wenen, Oostenrijk - 2016

16,50

Pinot Noir
Schlumberger
Wenen, Oostenrijk - 2016

16,50

Levendige sprankeling met expressief en fruitig aroma.
Heerlijk droog, fris en pittig tegelijk. In de mond is
de wijn uitgesproken en pittig met hints van appel,
peer en gember . Fijne mousse en een lange afdronk .

Heerlijke aroma’s van frambozen, aardbeien en kersen
dansen het glas uit. De smaak is zeer aangenaam.

