












Le Couchon Brut Glas       €   6,30

Le Couchon Brut Fles        € 31.50

 Bubbels

 Witte wijnen
Millstream Chenin Blanc
De typische Zuid-Afrikaanse Steen.  De populairste witte druivensoort in Afrika.  
Een transparante licht-groengele wijn, gekenmerkt door een fruitige, florale en 
frisse neus.  Fris en vlot in de mond en een droge afdronk.  Best te serveren bij 
koude of warme visgerechten, salades, pasta’s of mosselen.

glas 4,20 €
karaf 1/2 14,00 €
fles 21,50 €

Beando Pinot Grigio
Een elegante Italiaanse wijn uit de streek van Piemonte.  Een wijn met discrete 
aroma’s van rijpe meloen en een lichte citrustoets.  Het is een droge en ronde 
wijn met een zachte afdronk.  
Best te nuttigen bij witte vis of schaal- en schelpdieren.

glas 4,40 €
karaf 1/2 14,70 €
fles 22,00 €

Château Les Fontenelles Bergerac Moelleux
Een mollige, vette wijn die overloopt van het volrijpe, tropische fruit.  Vooral 
ananas, meloen, perzik en abrikoos voeren de boventoon.  Deze Franse Moelleux 
is een heerlijke, edelzoete wijn uit de Bergerac die zich vooral goed laat combine-
ren met allerlei desserts.  Gewoon lekker als u van zoete wijn houdt. 

glas 4,90 €
karaf 1/2 16,30 €
fles 24,50 €



 Rosé wijn

 Rode wijnen
Racine Malbec 
Een Franse wijn gekenmerkt door een hoge viscositeit met aroma’s van klein 
zwart fruit als bramen en bosbessen en toetsen van vanille.  Perfect te serveren 
bij alledaagse vleesgerechten.

glas 4,20 €
karaf 1/2 14,00 €
fles 21,50 €

Beando Sangiovese
Een elegante Italiaanse wijn uit Toscane.  Hij heeft expressieve aroma’s van rood 
fruit en kruiden.  Het is een zachte en rijke wijn.  Een wijn die gemaakt is om als 
huiswijn te serveren.  Lekker in combinatie met alle vleessoorten en pasta’s.

glas 4,40 €
karaf 1/2 14,70 €
fles 22,00 €

Bellingham Shiraz Cabernet Sauvignon
Een typische instapwijn uit Zuid-Afrika met een blend van Shiraz en Cabernet 
Sauvignon-druiven.  Volrood van kleur, een uitnodigende geur van rijp, donker 
fruit, zoethout, ceder en specerijen, aangevuld met een fijne houttoets.  Stevige, 
licht zoete aanzet, gevolgd door een soepele, volle smaak met rijpe en zachte 
tannines.  Goede begeleider van grill- en braadvlees, stoofschotels of spareribs.

glas 5,20 €
karaf 1/2 16,30 €
fles 24,50 €

Bal de la Rose Pay d’Oc Réserve Cinsault
Een spatzuivere geur met tonen van echt fruit zoals frambozen en kersen.  De 
mondondervindt veel structuur met sap, fruit en lengte.  Een eetwijn pur sang.

glas 5,20 €
karaf 1/2 17,30 €
fles 26,00 €




















