Dranken (afhaal/bezorging)
Frisdranken (blikjes)
pepsi
pepsi max
sisi
ice tea
ice tea green
sourcy blauw
sourcy rood
red bull

Bier (petfles)
bavaria

€1,50
€1,50
€1,50
€1,50
€1,50
€1,50
€1,50
€2,50

€2,50

Wijnen (per fles)
mousserend
prosecco San Giuseppe (Italië)
€15,00
De Prosecco DOCG Extra Dry is voor 100% gemaakt van de Proseccodruif, lokaal ook wel Glera
genoemd. Men past voor het verkrijgen van de bubbels de zogenoemde Charmatmethode toe.
Daarbij vindt de tweede gisting niet in de fles plaats maar op tank gedurende circa 45 dagen.
Daana rijpt de wijn nog op RVS gedurende 6 tot 12 maanden voordat botteling plaatsvindt. DIt is
de zachtste van onze Prosecco's met 17 gram suiker per liter (in plaats van 12 gram in de Brut). De
kleur is delicaat strogeel, de geur is floraal, fruitig, appelig. De smaak zacht, fruitig en lekker romig.
Heerlijk als aperitief, bij de lunch of met een borrelhapje.
moscato spumante (Italië)
€15,00
Heerlijke zoete, mousserende wijn met tonen van perzik en abrikoos. Slechts 8% alcohol.

witte wijn
camina bianco (Spanje)
€10,00
Frisse, zomerse wijn afkomstig uit La Mancha in het midden van Spanje. Deze wijn wordt gemaakt
van 100% Verdejo druiven en geeft de wijn haar typerende karakter van "stuivend" citrus fruit dat
doet denken aan groene appel en vers gemaaid gras. Heerlijk zacht met aangename zuurtje. de
ideale aperitief- en zomerwijn!
torre bianco
€10,00
Mooie blend van Sauvignon Blanc en Chardonnay. Afkomstig uit de streek Veneto.

rode wijn
camina roble (Spanje)
€10,00
Zeer aantrekkelijke rode wijn gemaakt van 70% Tempranillo druiven en 30% Syrah druiven. De
Tempranillo geeft de wijn het vele rijpe, rode fruit zoals kersen en bessen terwijl de Syrah de wijn
body, structuur en wat kruidigheid geeft. Naast het rijpe fruit is ook een hint van vanille te
bespeuren door de lagering op eikenhouten vaten van drie maanden. Veel waar voor je geld!
trumpeter malbec
€15,00
In de geur heeft deze Trumpeter Malbec een volle neus van kaneel en bessen. In de smaak komt
vooral het fruit terug, pruimen en zwarte bessen. Daarnaast mooie aroma’s van cardamon en
peper. De tannines zijn stevig en in de lange afdronk proeft men aroma’s van vanille en getoast
brood.

