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Rose Wijnen

Aperitief

Castor & Pollux 
SAUVIGNON BLANC
Pure expressie van Zuid Frankrijk, fonkelend strogeel van 
kleur. Krachtige neus met exotisch fruit. De smaak is fris, droog en zelfs 
een beetje romig. Ons visitekaartje welke past bij iedere gelegenheid.

Castor & Pollux 
CABERNET SAUVIGNON
Een verrukkelijk geurige Franse klassieker 
met geuren van rood fruit. Frisse doch volle vriendelijke smaak, 
hints van zwarte bessen, viooltjes, zwoel met een zacht kruidige afdronk. 
Stijlvolle wijn, matig in tannine.

ORO Negro
MALBEC 
Malbec is de koning van Mendoza, 
Argentinië. Verovert de wereld met 
zijn heerlijke rijke, kruidige en stevige wijnen. Deze ORO Negro 
is daar een uitstekend voorbeeld van. Diep rood met violet tinten en aroma’s 
van rijpe rode vruchten en zwarte bessen. Vol van smaak, zwoel en krachtig.

GLORIOSO 
Rioja CRIANZA 
TEMPRANILLO 
Afkomstig van de mooiste Tempranillo druiven 
uit Rioja. De 12 maanden op Frans eikenhout geven de wijn een 
diep intens rode kleur. Heerlijk donker fruit van zwarte bessen en frambozen 
domineren met een vleugje vanille. De smaak is heerlijk vol en complex.

NUGAN Estate 
Alfredo Dried 
Grape Shiraz (Amarone) 
De gedroogde Shiraz druiven zijn afkomstig van de premium 
wijngaard uit McLaren Vale in Australië. Eenmaal geoogst wordt 
een geselecteerd gedeelte van deze Shiraz gedroogd om smaakintensiteit en 
concentratie te creëren. Vervolgens 12 maanden rijping in Frans en Amerikaans 
eiken wat resulteert in een buitengewoon complex en krachtig kunstwerk.

CANELLA BELLINI 
PREMIUM piccolo fles 200ml  
De Bellini is een vermaarde klassieke cocktail, 
uitgevonden in Harry’s Bar in Venetië. Om een perfecte Bellini 
te maken kneuzen we een witte perzik tot fluweelachtige puree. 
Daarna voegen we een paar druppels sap van wilde frambozen
toe voor de kleur en mengen we 
1/3 deel perzik puree met 2/3 Prosecco. 

     750ml.

ORO Blanco 
CHARDONNAY
Deze Argentijnse sappige wijn bezit 
een aroma dat getypeerd wordt door zowel citrus- als tropisch fruit, 
terwijl de elegante smaak ook een lichte romigheid heeft.

Mania 
VERDEJO RUEDA
Deze buitengewoon elegante wijn 
gemaakt van Verdejo druiven heeft de kenmerkende stuivende 
aroma’s van tropisch fruit als ananas, banaan en mango. Hij smaakt naar rijpe 
kruisbessen en groene appels. De prettige afdronk kent naast de complexe 
kruidigheid een frivool bittertje. Bij uitstek de ideale wijn als “starter”.

Castor & Pollux 
GRENACHE ROSÉ
Zonovergoten heldere Zuid-Franse Rosé. 
Het sap heeft net genoeg contact gehad met de druivenschil om
deze aantrekkelijke licht roze kleur af te geven. Het geeft zuiver fruit en 
de elegante structuur maakt het tot een soepele wijn mét temperament.

BORN ROSÉ 
Penedès BARCELONA
Bij de Fransman hebben we de primeur 
met BORN Rosé uit Barcelona. Een regelrechte hit in Spanje en 
nu dus ook genieten van BORN in Alkmaar. Deze top rosé met temperament
wordt gemaakt van de lokale Tempranillo en Garnacha druiven uit de 
Penedès. Met hints van granaatappel, framboos, bloemen en citroen. 
Delicate zalm kleur en een mooie neus van vers fruit. Disfruta lo genial… 

Glas 4,75
Fles 21,25

Glas 4,75
Fles 21,25

Glas 4,90
Fles 22,75

Glas 6,25
Fles 29,75

Fles 35,00

20cl.  8,50

Fles 25,75

NUGAN 
Estate Annelise 
PINOT GRIGIO 
Deze “Cool Climate” Pinot Grigio heeft een delicate strogele 
kleur met groene accenten. In de neus aroma’s van peer, appel 
en bloemen. De smaak is fris en droog met hints van meloen. 

Glas 4,90
Fles 22,75

Glas 5,75
Fles 25,75

Glas 6,25
Fles 29,75

Glas 4,75
Fles 21,25

Fles 29,75
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WIJNEN

Mousserend

CHAMPAGNE 
Joseph Perrier
Dit traditionele familiebedrijf bestaat sinds 1825 
en heeft als Grande Marque een reputatie opgebouwd. 
Het gerenommeerde champagnehuis staat bekend om zijn superieure 
kwaliteit en chique uitmonstering. Deze Brut is licht goud gekleurd, 
geeft fijne belletjes, is fruitig, zacht en harmonieus en door zijn elegante 
stijl het perfecte aperitief.

BEDIN Piccolo Prosecco
Deze Prosecco komt uit de heuvels rond Asolo (Treviso). 
De familie Bedin verbouwt reeds drie generaties lang 
Prosecco in deze streek. Door hun toewijding en ervaring 
slagen ze erin om uit te blinken met hun mousserende wijnen. 
Een lichte hint van perzik, citrus en bloemen afgerond met een 
zachte droge smaak. Door de zachte frisse mousse uitermate 
geschikt voor feestelijke gelegenheid. 

BEDIN Prosecco

     750ml.

Fles 59,00

20cl.  8,50

Fles 25,75
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