
BUBBLES GLAS FLES

PROSECCO
 •  Elegant / Fris / Fruitig 650 3150

Een aangenaam droge prosecco met elegante belletjes. Fruitig en fris met aroma’s 
van citrusfruit en groene appel.
Farina Extra Dry D.O.C.,  Veneto, Italië

Glera

CHAMPAGNE   
 •  Bollinger Special Cuvée Brut 99

Helder, lichtgeel van kleur met gouden kern. Rijp, complex, rijk van smaak. 
Bollinger staat tevens bekend om de zeer mooie, verfijnde mousse. Een 
karaktervolle champagne met veel elegantie en reserve.
AC Champagne, Frankrijk

Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

 • Bollinger Rosé 155
Weelderige rosé met een frisse en fruitige geur van klein rood fruit. Complex, 
krachtig en vooral elegant in de smaak. Mooie zachte mondvullende rosé 
champagne.
AC Champagne, Frankrijk

Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

ALCOHOLVRIJ
• Donelli Bianco 3150

Sprankelende witte alcoholvrije wijn van het wereldwijd bekend wijnhuis Donelli, 
verkregen uit een mengsel van geselecteerde premium kwaliteit Malvasia, 
Trebbiano en Moscato druiven. Dit elegant sprankelende drankje heeft een mooie 
verfrissende en fruitige geur en een aangename zacht zoete afdronk.
Donelli, Emilia-Romagna, Italie

Malvasia, Trebbiano, Mosato



HUISWIJN GLAS FLES

WIT • Fris / Aromatisch 475 24
In de mond is de witte wijn licht verfrissend en komen smaken van exotisch fruit 
en witte bloemen aan bod. Naast het fris heeft de wijn ook een fijne zachtheid.
Sélection Cazal Viel blanc, Laurent Miquel, Zuid-Frankrijk

Sauvignon Blanc, Colombard, Grenache

ROOD • Fruitig / Soepel 475 24
Een fijne frisse en toegankelijke rode wijn met aroma's van zacht rood fruit met op 
de achtergrond een warme kruidigheid
Sélection Cazal Viel rouge, Laurent Miquel, Zuid-Frankrijk

Merlot, Syrah, Grenache

ROSÉ • Delicaat / Fruitig 5 26
Deze rosé heeft een zeer verleidelijke, lichte rosé kleur. Fruitaroma's van aardbei en 
rode bessen; fris met een zachte structuur.
Laurent Miquel Père et Fils, Zuid-Frankrijk 

Cinsault, Syrah

ZOET • Fris / Zoet 8 43
Frisse elegante friszoet wijn met heerlijke fruitige aroma’s van ananas, mandarijn, 
en gedroogde abrikoos. Fantastische zuren zorgen voor een zeer goede balans. 
Riesling Spätlese 2019, Weingut Gerhard Haider, Burgenland, Oostenrijk

Riesling



FRANKRIJK FLES
BOURGOGNE

•  Rully, 2018 55
Een wijn met structuur en een mooie balans. De wijn wordt gekenmerkt door een 
vleugje mineraliteit en een lange, verfrissende afdronk. Delicate geuren van 
bloemen en citrusaroma's komen de neus tegemoet. 
AC Rully, Domaine Chanson

Chardonnay

•  Chablis, 2021 59
Mooie, heldere kleur met groene zwemen. Aromatisch met citrusfruit en complexe 
minerale tonen in de neus. Fris in de mond met voldoende pure fruitsmaken. Het 
geheel is mooi in balans met een lange, frisdroge afdronk.
AC Chablis, Domaine Chanson

Chardonnay

 •  Chassagne-Montrachet Les Chenevottes 1er Cru, 2018 135
Royale en goed gestructureerd. Zeer zuiver fruit. Delicate gouden kleur. Lange en 
intense afdronk.
AC Chassagne-Montrachet 1er Cru, Domaine Chanson

Chardonnay

LOIRE
 •  Château de Thauvenay Sancerre, 2021 48

Veel finesse en elegantie. De smaak is rond en romig, met heerlijke minerale tonen 
en een frisse lange afdronk. Zeer expressieve geur van exotisch fruit.
AC Sancerre, Langlois-Chateau (Bollinger)

Sauvignon Blanc

 •  Pouilly Fumé, 2020 52
Een fruitige wijn met minerale hints en een volle smaak waarin citrus, appel en 
groente-achtige tonen. Mooie balans van fruit en frisse zuren. 
AC Pouilly Fumé, Domaine Tinel-Blondelet

Sauvignon Blanc

ELZAS
 •  Gustave Lorentz Gewürztraminer Réserve 2020 42

De wijn heeft tonen van lychee, honing en rozenblaadjes.  Dit is een klassiek 
voorbeeld van een gewürtztraminer. Door zijn milde smaak heeft deze wijn een 
mooie ronde structuur met een aangename zuurgraad.
AOC Elzas, Gustave Lorentz 

Gewürztraminer 

Rhône
 •  Condrieu Les Vertiges De L’Or, 2019 149

Deze prachtige wijn heeft een goudgele kleur met intense aroma’s van wit fruit en 
vooral abrikoos. Subtiele hint van honing en kruiden. De wijn is mooi rijk, elegante 
stijl, heeft een fraaie complexiteit en structuur.
AC Condrieu, Ogier

Viognier



FRANKRIJK GLAS FLES

ZUID 
FRANKRIJK

 •  Laurent Miquel Père et Fils Sauvignon Blanc, 2020 33
Wit fruit en hints van witte bloesem geven deze fruitige frisse wijn haar vulling. De 
mooie balans wordt mede bepaald door de prettige zuren en zachte body.
IGP Pays d'Oc, Laurent Miquel

Sauvignon Blanc

 •  Les Grès Viognier, 2021 625 32
Indrukwekkende smaak met elegante bloemige tonen van de Viognier druif en 
aangename frisse zuren.
IGP Pays d'Oc, Les Vignerons de Puisserguier

Viognier

 •  Dom Doriac Chardonnay Réserve, 2021 37
Romige, sappige witte wijn met veel rijp fruit zoals peer en perzik. Licht vettig in 
smaak, aangename volle houttonen en mondvullend.
IGP Pays d'Oc, Les Vignerons du Narbonnais

Chardonnay

 •  Les Auzines Albariño, 2019 42
Aroma's van grapefruit, witte perzik, bloemen en een vleugje limoen. De stijl van 
deze wijn is levendig en verfrissend, aangevuld met een zacht mondgevoel.
IGP Aude, Laurent Miquel

Albariño

HONGARIJE

TOKAJI
 •  The Royal Tokaji Late Harvest, 2018 (50cl) 975 47

Helder, lichtgeel van kleur met een gouden glans. De geur is fris met aroma's van 
gedroogd tropisch fruit zoals perzik en abrikoos. Dit fruit is ook duidelijk aanwezig 
in de verfijnde smaak. Een heerlijk frisse, edelzoete dessertwijn.
Tokaji, Royal Tokaji

Furmint, Yellow Muscat, Hárslevelu 



NEDERLAND GLAS FLES
MERGELLAND

•  Müller-Thurgau, 2021 8 47
Een frisse, fruitige wijn van het oudste wijndomein van Nederland! Aroma’s van 
citrusfruit en voorjaarsbloemetjes.
BOB Mergelland, Limburg, Apostelhoeve

Müller-Thurgau

MAASVALLEI
 •  Auxerrois, 2021 43

Zeer sappig met veel rijp wit fruit en een vleugje koolzuur wat frisheid levert. Het 
meest aangeplante witte druivensoort van Limburg; niet toevallig een perfecte 
begeleider bij aspergegerechten.
BOB Maasvallei, Limburg, Wijngoed Thorn

Auxerrois 

 •  Pinot Gris, 2021 44
Halfdroog. Veel aroma’s van rijpe vruchten zoals abrikoos, peer en honing. Een 
rond, rijk mondgevoel; sappig met een zoete touch.
BOB Maasvallei, Limburg, Wijngoed Thorn

Pinot Gris

BELGIË
HASPENGOUW

 •  Hoenshof Wit, 2021 49
Bleekgeel van kleur, lichte intensiteit. In de geur wat abrikoos, citrus en ananas. In 
de smaak weer verfrissend citrus, wat perzik en mango en een klein botertje. 
Zuiver en verrassend met een plezierige en verfijnde afdronk.
Haspengouw, Limburg, Wijndomein Hoenshof

Johanniter, Souvignier Gris, Muscaris



DUITSLAND GLAS FLES

PFALZ
•  Ellermann Spiegel Riesling Trocken, 2021 750 40

Riesling met delicate perzik- en citrustonen. Deze wijn valt op door zijn 
buitengewoon sappige fruit en een fijne en verfrissende zuurgraad.
QbA Pfalz, Weingut Ellermann-Spiegel

Riesling

•  Ellermann Spiegel Grauburgunder, 2021 41
Een heerlijk fruitige en kruidige geur, zeer aangenaam. Rijpe aroma's van tropisch 
fruit; ananas, peer, citrus en rode kruisbes. Prettige frisfruitige aanzet, die lang 
aanhoudt. Mooie zuren.
QbA Pfalz, Weingut Ellermann-Spiegel

Grauburgunder

MOSEL
 •  Alter Reben Riesling Trocken, 2019 56

Fruitige aroma's met tonen van mineralen en florale kruiden. Zeer sappig, vol en 
complex met een lang aanhoudende afdronk. De druiven voor deze wijn komen 
van de oudste wijnranken (ongeveer 80-100 jaar oud) die groeien op de steile 
hellingen langs de Moezel. 
QbA Mosel, Markus Molitor

Riesling

 •  Riesling 'Altenberg Alte Reben' Große Lage, 2019 97
De wijn heeft veel geur met citrusschil en abrikoos. De inzet in de mond is zuiver en 
iets aards met citrus, mooie zuren en een volle afdronk.
QbA Mosel, Weingut Van Volxem

Riesling

PORTUGAL
VINHO VERDE

•  Gavarez Vinho Verde 525 27
Fris en tintelend. Een mooi helder glas met een fruitig karakter.
DOC Vinho Verde, Borges

Azal, Pedernã, Trajadura, Avesso, Loureiro



OOSTENRIJK GLAS FLES
TRAISENTAL

•  Grüner Veltliner BULLE, 2021 650 37
Fijne aroma’s van perzik, rode appel en kruisbes aangevuld met een vleugje 
bloesem. Een zeer aangename frisse en fruitige afdronk .
Traisental DAC, Weingut Hofmann

Grüner Veltliner

WACHAU
 •  Grüner Veltliner Smaragd Ried Kirnberg, 2017 66

In de geur, appel, ananas en mandarijnen met rijpe exotische expressies. Sappig 
en elegant, met een vleugje passievrucht. Goede structuur en prachtige lengte. 
Wachau Smaragd, Weingut Georg Frischengruber

Grüner Veltliner

BURGENLAND
 •  Riesling Spätlese, 2020 850 45

Frisse elegante dessertwijn met heerlijke fruitige aroma’s van ananas, mandarijn, 
en gedroogde abrikoos. Fantastische zuren zorgen voor een zeer goede balans. 
Neusiedlersee, Weingut Gerhard Haider

Riesling

ITALIË
VENETO

 •  Classic Pinot Grigio, 2021 45
Goede structuur, elegantie en complexiteit. Aroma’s van appel, peer en acacia. Fris 
droog, met tonen van amandel. Zeer zuivere wijn.
DOC Pinot Grigio Venezia, De Stefani

Pinot Grigio

CAMPANIA
 •  Falanghina Sannio 'Svelato', 2019 47

Helder en pittig karakter met een expressie in de neus van wilde bloemen. In de 
mond, zacht en elegant ondersteund door mineralen.
DOP Falanghina del Sannio, Terre Stregate

Falanghina



CHILI GLAS FLES
CASABLANCA 

VALLEY
 •  Errázuriz Estate Reserva Series Sauvignon Blanc, 2019 38

Verrassende aroma's van citrus, en subtiele hints van groene chilipepers. De goede 
balans, fijne zuren en mooie afdronk maken deze wijn tot een feestje.
Casablanca Valley, Viña Errázuriz

Sauvignon Blanc

ARGENTINIË
SAN JUAN

 •  Lunaris Pinot Grigio, 2022 650 35
De kleur is lichtgeel met een groene tint. In de geur herkennen we tonen van 
jasmijn en lindebloesem. De smaak is knisperend fris met mooie zuur/frisbalans 
gedomineerd door rijpe perzik.
Bodegas Callia, Wine of Argentina

Pinot Grigio

NIEUW-ZEELAND
MARLBOROUGH

 •  Nautilus Sauvignon Blanc, 2020 51
Aroma’s van kruisbessen, linde en gras. Zeer zuivere, droge wijn met tonen van 
meloen, passievruchten en citrus. Lange afdronk.
Marlborough, Nautilus Estate

Sauvignon Blanc

AUSTRALIË
EDEN VALLEY

 •  The Virgilius Viognier, 2017 70
Intens aroma’s van abrikoos, kardemom en gember. Een rijke minerale structuur 
van abrikoos en een romig mondgevoel maken dit Viognier een eigenwijs topper!
Eden Valley, Yalumba

Viognier

SOUTH 
AUSTRALIA

•  Oxford Landing Estates Chardonnay, 2021 625 33
In de mond tonen van tropisch fruit. Levendig fris en expressief in de neus met 
ananas en passievrucht. Mooie structuur, body en een fijne afdronk.
South Australia, Oxford Landing Estates

Chardonnay



ZUID AFRIKA FLES
STELLENBOSCH

 •  Florence Chenin Blanc, 2021 40
Volle mond gevoel met verfijnde aroma’s van tropisch fruit, kweepeer, citrus en 
appel. 
Stellenbosch, Aaldering

Chenin Blanc

 •  Florence Chardonnay Sauvignon Blanc, 2021 43
Zeer gastronomisch! De Chardonnay zorgt voor de rondheid en lengte terwijl de 
Sauvignon Blanc de blend compleet maakt met veel fruitige en frisse indrukken. In 
de geur noten en tropisch fruit; in de mond indrukwekkend minaraliteit. 
Stellenbosch, Aaldering

50% Chardonnay, 50% Sauvignon Blanc

VERENIGDE STATEN
CALIFORNIË

 •  Bernardus Chardonnay, 2018 75
Prachtige, volle witte wijn met een tropische en boterachtige smaak. Romig en 
heel rijk. Tonen van citroenstroop en vanille zorgen voor een aantrekkelijke 
ervaring.
Monterey  County, Bernardus Winery 

Chardonnay



FRANKRIJK GLAS FLES

BOURGOGNE
 •  Gevrey Chambertin 1er Cru la Perièrre 2014 143

Delicate aroma's van rode bessen en een vleugje kruiden. Geconcentreerd en 
verfijnd. Evenwichtig en strakke structuur. Elegante tannines met een mooie lange 
afdronk.
AC Gevrey-Chambertin 1er Cru, Domaine Chanson

Pinot Noir

RHÔNE
 •  Crozes-Hermitage Les Paillanches, 2021 55

Deze wijn heeft een dieprode kleur.  Zeer aangename tonen van frambozen en 
zwarte bessen met iets van kruiden en leer. Stevige body en mooi in balans met 
zijdezachte tannines. 
AC Crozes Hermitage, Domaine Ogier

Syrah

 •  Clos De L'Oratoire Des Papes Rouge, 2019 97
Intense robijnrode kleur. Intense geuren van witte peper, kaneel, tijm en fruit als 
aardbeien, pruimen en zwarte kersen. Tenslotte romige chocolade, koffie en rook. 
Stevige body met prachtige tannine. Het fruit blijft overeind. Het geeft de wijn een 
uitzonderlijke finesse voor het betreffende jaar.
AC Châteauneuf-du-Pape, Domaine Ogier 

Grenache, Mourvèdre, Syrah

BORDEAUX
 •  Lalande De Pomerol, 2018 75

In de neus een mix van rode en zwarte bessen en fijne houtachtige tonen. Het 
gehemelte is vol van smaak, met fijne tannines en een omhullende stijl.
AOC Lalande-de-Pomerol, Château Haut Caillou

Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon

LANGUEDOC
 •  Laurent Miquel Père et Fils Cabernet Sauvignon, 2020 675 37

Deze rode wijn is een prachtig voorbeeld van de Cabernet Sauvignon druif. Mooie 
zachte tannine. Rijk rood fruit en typische cassissmaak, aangevuld met een hint 
kruiden. Mooi in balans met een fijne diepgang.
IGP Pays d’Oc, Laurent Miquel

Cabernet Sauvignon

CAHORS
 •  Château La Coustarelle ‘Crand Cuveé Prestige’, 2016 49

Prachtige dieprode wijn met een rijke geur van rood fruit en aardse aroma's als 
truffel en eiken. In de smaak fijne, rijpe tannines die afgerond zijn door de 
houtlagering en tenslotte een lange, vlezige afdronk. Deze Cahors kreeg 12-18 
maanden houtrijping op eikenhouten barriques waarvan gemiddeld 1/3 deel elk 
jaar vernieuwd wordt. Een uitstekende volle en rijke wijn.
AOP Cahors, Château La Coustarelle

Malbec 90%, Tannat 10%



SPANJE FLES

RIBERA DEL 
DUERO

 •  Alion, 2011 149
In de mond geconcentreerd zwart fruit, met droge en romige tannines van het 
Franse eiken. De smaak is vol, sterk en fris en openbaart een brede range van 
smaken.
DOC Ribera del Duero, Bodegas y Viñedos Alion

Tempranillo

TORO
 •  Pintia, 2013 121

Een elegante wijn binnen de soberheid van de regio, dat wil zeggen delicate 
tannines omarmd door de geur van vers fruit. Jong al lekker maar heerlijk naar 
enkele jaren rijping. Een krachtige en volle wijn, donker fruit, kersen, tabak en een 
lange afdronk.
DOC Toro, Bodegas y Viñedos Pintia

Tinta de Toro

JUMILLA
 •  Casa De La Ermita Selección Rey , 2020 44

Een mooie Bordeaux rode kleur met paarse glinsteringen. Aroma’s van rijp, zwart 
fruit wat typisch is voor deze wijn door de bodemsoort en klimaat, gebrande noten 
en fijn houtgebruik . Deze wijn heeft een medium body door soepele tannines en 
een mooie, lange afdronk. 
DOP Jumilla, Casa De La Ermita

Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Monastrell



ITALIË FLES

TOSCANA
•  Chianti Classico, 2018 61

Royaal bouquet van fruit. Zachte, zeer verfijnde smaak, waarin tonen van 
hazelnoot en zoethout.
DOCG Chianti Classico, Querciabella

Sangiovese

VENETO
 •  Amarone della Valpolicella, 2016 98

In de neus rijp rood kersenfruit, iets kruidig en eiken. Krachtige inzet, rijk van 
structuur, waarbij het gezonde fruit en de rijpe smaak met hout, krenten, mooie 
zuren en milde tannines om voorrang strijden.
DOCG Amarone della Valpolicella, Fattori

Corvina , Rondinella 

PIËMONTE
 •  Barolo, 2013 121

Brede geur waarin amarene kersen zijn te herkennen. De mooie rijpe tonen zijn 
elegant en komen terug in de smaak. De zuren zijn fantastisch mooi verweven. De 
gezonde tannines maken deze complexe wijn tot een geheel.
DOCG Barolo, Massolino Vigna Rionda

Nebbiolo

 •  Barbera d’Alba ‘Maria Gioana’, 2017 51
Maria Gioana' is een speciale wijn, gemaakt van zeer oude wijnstokken. De wijn 
heeft een complexe geur waarin leer, paddenstoelen en aardse tonen te vinden 
zijn. Aangenaam droge smaak, sappig rood fruit, robuust. Perfect in balans en met 
een fluweelzachte afdronk door de rijping in Franse eikenhouten vaten.
DOC Barbera, Giacosa Fratelli

Barbera

Puglia
 •  Passo Del Sud Appassimento, 2020 41

In de geur een zwoele toon, gestoofde pruimen en rijp fruit. Een ronde inzet, niet 
te zwaar, veel fruit met een klein zoetje. Rond, zwoel en aangenaam.
IGP Puglia, Tagaro

Primitivo, Negroamaro, nero di troia, merlot



ARGENTINIË GLAS FLES

MENDOZA
•  Portillo Pinot Noir, 2021 650 33

Een volle, maar fruitige wijn met aroma’s van rijpe donkere kersen, aardbeien en 
subtiele hints van kruiden.
Valle de Uco - Mendoza, Bodegas Salentein

Pinot Noir

 •  Portillo Malbec, 2020 33
In de mond een harmonie van kersen, framboos en aalbessen. Deze wijn heeft een 
krachtige afdronk met een vleugje kaneel.
Valle de Uco - Mendoza, Bodegas Salentein

Malbec

 •  Portillo Merlot, 2021 650 33
Een soepel en vol fruitige wijn met aroma’s van rijpe bessen. De zachte afdronk 
maakt deze wijn tot een waar feest.
Valle de Uco - Mendoza, Bodegas Salentein

Merlot

SAN JUAN
•  Lunaris Syrah - Bonarda, 2019 675 35

De wijn heeft een intense rode kleur met een paarse glans. Aroma's van vers fruit 
van de Bonarda druif en gekonfijte vruchten van de Shiraz druif. In de mond heeft 
zachte en ronde tannines. 
Caucete - Tulum Valum Valley San Juan, Bodegas By Callia

Syrah, Bonarda



AUSTRALIË GLAS FLES

SOUTH 
AUSTRALIA

•  Oxford Landing Estates Merlot, 2018 33
In de neus aroma’s van fruit, anijs en zoethout. Subtiele, fluweelzachte tannine, 
kenmerken de smaak. In het begin een smaak van pruimen en frambozen en op 
het eind rijke zwarte kersen. De sappige vruchtensmaak blijft lang in de mond.
South Australia, Oxford Landing Estates

Merlot 90%, Cabernet Sauvignon 10%

•  Yalumba Wild Fermet Barossa Shiraz 2019 51
Deze Shiraz heeft een dieprode kleur met een uitgebreid pakket aan geuren van 
rabarber, bes, cheesecake, gelei en jam, nootmuskaat en kaneel gevolgd door 
rozijn en kers. Daarnaast leiden de rokerigheid en zoete kruiden naar zachte 
tannines.
South Australia, Yalumba

Shiraz

VERENIGDE STATEN
CALIFORNIË

 •  Bernardus Pinot Noir, 2018 83
Een geliefde wijn met aroma's van frambozen, pruimen en eik. Fijne, zachte 
tannines en toets van vanille en voldoende rood fruit. Veel lengte en structuur.
Monterey  County, Santa Lucia Highlands, Bernardus Winery 

Pinot Noir

ZUID AFRIKA
STELLENBOSCH

 •  Florence Winemakers Selection, 2020 775 42
Aroma’s van cassis, pruimen, rijp rood fruit en een fijn zwart pepertje. Een zacht en 
delicaat mondgevoel met een elegante afdronk. 
Stellenbosch, Aaldering

Pinotage, Cabernet Sauvignon, Merlot



SPECIAALBIEREN
FLES

Blond
•  Bloesom Blond 33cl 8

In deze Blond bier is vlierbloesem verwerkt en dat geeft een heerlijke frisse smaak met 
subtiele zuurtje bij de afdronk.
Gebrouwen door Vrouwen

Nederland

•  Leffe Blond 33cl 575

Dit speciaalbier zit vol zachte toetsen van vanille en kruidnagel. De eeuwenoude vakkennis en 
de combinatie van bleekmout, water, hop en gist geven Leffe Blond een subtiele smaak en een 
hoogblonde kleur die het licht weerkaatst. De extra zacht maar volle smaak in het bier wordt 
veroorzaakt door de specerijen.
Anheuser-Busch Inbev Brouwerij

België

•  Hoegaarden Grand Cru 33cl 650

Deze krachtig blond bier is een donker goudgeel bier met een flinke witte schuimkraag. Het 
heeft een heerlijk mix zoete en bittere smaken, met subtiele kruiden- en citrusnoten.
Brouwerij Hoegaarden

België

Weizen

•  Brand Weizen 30cl 4
Brand Weizen is een Weizen uit Limburg, die volgens traditioneel Beiers recept wordt 
gebrouwen. Deze bovengistende dorstlesser is gebrouwen met Saazerhop, zuiver 
mineraalwater en natuurlijk veel tarwemout. Heerlijk fris met een zachte afdronk. "Onder een 
stevige schuimkraag ontspringt een frisse oase van fruitige en lichtkruidige smaken.
Brand Bierbrouwerij

Nederland

Wit
•  Jopen 01-12 Bright side of light            (Laatste fles) 33cl 1050

Remember to always look on the bright side of light! Dit ultra light witbier hebben we 
gebrouwen met significant minder calorieën en koolhydraten. Het witbier is licht en zit toch 
barstens vol smaak. Verfrissend van karakter en een licht kruidige body met zachte smaakvolle 
citrustonen.
Jopen Brouwerij

Nederland, Noord-Holland, Haarlem


