
BISTRO BY THE GLASS GLAS

PROSECCO • Elegant / Fris / Fruitig 650

Een aangenaam droge prosecco met elegante belletjes. Fruitig en fris met aroma’s 
van citrusfruit en groene appel.

LIMBURG •  Apostelhoeve, Müller-thurgau, 2021 8
Een frisse, fruitige wijn van het oudste wijndomein van Nederland!

VINHO VERDE •  Gavarez Vinho Verde 525

Fris en tintelend; Een ware topper! Een mooi helder glas met een fruitig karakter.

PFALZ •  Ellermann Spiegel Riesling Trocken, 2021 750

Riesling met delicate perzik- en citrustonen. Deze wijn valt op door zijn 
buitengewoon sappige fruit en een fijne en verfrissende zuurgraad.

TRAISENTAL •  Grüner Veltliner BULLE, 2021 650

Fijne aroma’s van perzik, rode appel en kruisbes met een vleugje bloesem.

BURGENLAND  •  Riesling Spätlese, 2012 850

Frisse elegante friszoete wijn met heerlijke fruitige aroma’s van ananas, mandarijn, 
en gedroogde abrikoos. Fantastische zuren zorgen voor een zeer goede balans. 

LANGUEDOC  •  Les Grès Viognier, 2021 625

Indrukwekkende smaak met elegante bloemige tonen en aangename frisse zuren.

 SOUTH •  Oxford Landing Estates Chardonnay, 2021 625

AUSTRALIA In de mond tonen van tropisch fruit. Mooie structuur, body en een fijne afdronk.

SAN JUAN •  Lunaris Pinot Grigio, 2022 650

De smaak is knipperend fris met mooie zuur/frisbalans gedomineerd door rijpe 
perzik

TOKAJI •  The Royal Tokaji Late Harvest, 2018 975

Een heerlijk edelzoete dessertwijn met aroma’s van gedroogd tropisch fruit.

MENDOZA •  Portillo Pinot Noir, 2021 650

Een volle, maar fruitige wijn met aroma’s van rijpe donkere kersen, aardbeien en 
subtiele hints van kruiden.

MENDOZA •  Portillo Merlot, 2021 650

Een soepel en vol fruitige wijn met aroma’s van rijpe bessen en een zachte afdronk.

STELLENBOSCH•  Florence By Aaldering, Winemakers Selection, Pinotage/ Cabernet- 
Sauvignon/ Merlot, 2020

775

                Aroma’s van cassis, pruimen, rijp rood fruit en een fijn zwart pepertje. Een zacht en 
delicaat mondgevoel met een elegante afdronk. 

SAN JUAN •  Lunaris Syrah/Bonarda, 2019 675

Aroma's van vers fruit en gekonfijte vruchten. In de mond is het fluweel zacht. 

LANGUEDOC •  Laurent Miquel Père et Fils Cabernet Sauvignon, 2020 675

Een prachtig  rode wijn met  mooie zachte tannine. Rijk rood fruit en typische 
cassissmaak, aangevuld met een hint kruiden.


