
RODE WIJNEN 

AXIA rood  
fles 24,50   glas 5,95 

Een krachtige volle wijn gemaakt 
van syrah en xynomavro, volle 
afdroog en vol van rood fruit 

ASKITIKOS rood  22 

een rode wijn van druiven van de 
internationale rassen Cabernet 
Sauvignon, Merlot en Syrah. 
intense aroma's van rood fruit, 
kruidige aroma's van vanille en 
zwarte peper, fluwelen gehemelte 
en een aangename afdronk. 
Het combineert goed met rood 
vlees, 

ASKITIKOS rose  19,95 

De roséwijn van druiven van de 
Griekse rassen Muscat Agiorgitiko 
en de internationale Syrah. 
Met een bleke roze kleur en 
aroma's van aardbei, framboos, 
perziken en tonen van rozen. 

PORTO CARRAS RUBY HEART  
26 
Een heel mooie blend van het 
biologische wijnhuis Porto Carras, 
Gemaakt van de Limnio, Syrah en 
Cabernet Sauvignon druiven. robijn 
rode kleur en hinten van rood 
fruit wat het een heerlijke wijn 
voor bij grillgerechten maakt. 

MARE MAGNUM BIO GAME 22 

Deze biologische Argentijnse 
prijswinnende wijn uit de Mendoza 
regio heeft een prachtige dieprode 
kleur. Krachtig en fruitig aroma 
met tonen van pruimen, kruiden en 
geroosterde eiken vaten. De 
biologische druiven worden met de 
hand geplukt en gefermenteerd in 
roestvrijstalen tanks en later 
gerijpt in eikenvaten Perfecte 
begeleider van gerechten van 
rundvlees en wild, bij voorkeur 
gegrild.  
   

MARE MAGNUM PRIMITIVO 
  
fles 21   glas 4,95 

Gemaakt van de zachte primitieve 
druif. Een zachte afdronk, vol 
rood fruit en zeer toepasbaar bij 
vleesgerechten 

ROUSSAS   35 

Een speciale wijn met een 
druivencombinatie 
 van cabernet sauvignon en syrah. 
Gerijpt in eiken houten vaten. Een 
zeer volle rode wijn met een 
zachte afdronk van geroosterde 
vanille rood bosfruit,



WITTE WIJNEN 

MALAGOUSIA AXIA wit   
fles 23,50   glas 5,50 

Zachte en typische frisse wijn met 
een geel-goude kleur, een sterke 
levendige neus met florale aroma’s 
en zoete kruiden. Een zeer 
bijpassende wijn met diverse 
gerechten. 

ASKITIKOS wit    20 

Een witte wijn met druiven van 
Sauvignon Blanc, Chardonnay en 
de Griekse traditionele Assyrtiko. 
Het combineert goed met 
zeevruchten en vis, wit vlees 

Boutari CHARDONNAY 
  
fles 18,95   glas 4,95 

Kristaluiterlijk, gele kleur met 
gouden tinten. Intense, fijne 
aroma-mix van citrus en exotisch 
fruit, zoals citroen en ananas, met 
de kenmerkende zoete aroma's van, 
zoals vanille. Passend bij 
schelpdieren, vette vis en zachte 
kazen. 

ROUSSAS    30 

Chardonnay-malagousia. Gemaakt 
van een van de oudste druiven van 
Griekenland. Intense aroma’s van 
geel fruit van de malagousia druif. 
Een heerlijke zachte afdronk dat 
met vele gerechten te combineren 
is zoals wit vlees en vis en 
vegetarische gerechten  

BORGO SAN LEO PROSECCO 
BRUT    25,95 

Een fijne zachte prosecco 
sprankelend en kwalitatief in de 
categorie prosecco
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