


BUBBELS
MAS BIAS BRUT   Cataluna | Spanje  35,00
Xarel.lo, Macabeo, Perellada 
Bloemen en rijp fruit in het aroma. Zachte, droge mousse  
in de mond met iets appel, peer en citrusfruit in de smaak. 

CHAMPAGNE BARONS DE ROTHSCHILD BRUT  80,00  
Champagne | Frankrijk
Charsonnay, Pinot Noir
Aangenaam rijp fruit in de neus met tonen van peer.  
Zachte en soepele inzet, rijk en zeer zuiver naast een  
tintelende frisheid ook wat rijpe tonen van brioche

WIT
LE DROPT  Sud-Ouest | Frankrijk 4,25 21,50
Sauvignon Blanc
Frisse geur van versgemaaid gras en buxus.  
Zuivere inzet met wat vegetale impressies,  
aangenaam droog, mooi zuiver met veel sap.

QUARTAUT  Languedoc | Frankrijk 4,25 21,50
Chardonnay
Geelgoud van kleur, expressieve neus van kleine  
veldbloemen en licht noten. Volle, soepele smaak met  
fruit en iets eiken. Zachte structuur, fris en goed in balans.  

FATTORI PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE 
Veneto | Italië 4,25 21,50
Strogeel van kleur met groene tinten.  
Verfijnde geur, waarin iets van hooi en tonen van  
geroosterde amandelen, walnoten. Soepele, heerlijk  
elegante smaak, aangenaam vol met een milde afdronk. 

LÖSS  Kamptal | Oostenrijk  27,50
Grüner Veltliener
Iets groengeel van kleur. Zacht kruidig en fruitig in  
de neus. Frisse inzet, wit fruit, mango en cirtus.  
Zeer zuiver en elegant. Milde zuren en een frisse finale.

MUGA BLANCO  Rioja | Spanje  27,50
Viura, Malvasia, Garnacha Blanca
Volle witte wijn met een rijke structuur en frisse zuren. 
Goudgeel van kleur met een sappige en lichtvettige  
smaak, mooi cirtus, wat noot en een lichte kruidigheid.  
Het eiken is mooi verweven. 

ROSÉ
HAUT FLASSAC  Languedoc | Frankrijk 4,25 21,50
Grenache, Cabernet Sauvignon
Lichte zalmroze van kleur, klein rood fruit als  
aardbei, iets framboos. Aangenaam droge stijl, licht  
filmend in de smaak, iets gekruid en een beetje bessen. 
Moderne Zuid-Franse stijl. 

MUGA ROSADO  Rioja Alta | Spanje  27,50
Garnacha, Viura, Tempranillo
Zalmroze van kleur. Frisse, sappige en licht kruidige  
rosé met zacht rood fruit in de geur.

ROOD
 

JEAN D’AOSQUE  Languedoc | Frankrijk 4,25 21,50
Merlot
Felle, paarsrode kleur en een verfijnd bouquet  
van klein, donker fruit. Zachte, romige smaak  
met veel structuur, maar niet te zwaar. 

ROSSO PICENTO ‘VIABORE’  Marche | Italië 4,25 21,50
Sangiovese, Montepulciano
Iets robijnkleurig. In de neus mild fruit van kersen.  
Zachte, innemende smaak, droog, vol en fruitig. 
Zeer elegant met een kleine bitter in de afdronk.

FABRE MONTMAYOU ‘RESERVADO’  27,50
Mendoza | Argentinië
Malbec
Diep donkerrood van kleur. In de geur fijn rood,  
rijp fruit. Mooie tonen van Frans eiken en veel kers.  
Elegante Malbec met aroma’s van zongedroogd fruit,  
ceder en wat vanille.

MUGA ‘RESERVA’   Rioja Alta | Spanje  37,50
Tempranillo, Garnacha
Kastanjebruin van kleur. Rijk en zacht aroma van  
fruit en vanille. Complexe ontwikkelde smaak, zachte  
tannines, licht tabak, gekonfijt fruit en ceder. 

DESSERTWIJN?
Vraag onze Waterraven wat we voor je hebben.



Blijf op de hoogte en volg ons op De Waterraaf


