VINOS BLANCOS
Meler chardonnay 		
100 % chardonnay
Briljant gele kleur, citrusvruchten met
tonen van witte en gele bloemen.

€ 28,50

Nékora sauvignon blanc 		
100 % sauvignon blanc.
Fris, fruitig en vol van smaak met een
lange typische afdronk van sauvignon blanc.

€ 29,50

Mar de Ons 		
€ 31,50
100 % albariño
Langzaam rijpingsproces, fermentatie op eigen schillen.
Fris, citrus, appel, anijs, verse munt en mineralen.

Cavas
							
€ 27,50
Planas Albareda Cava Brut
Macabeo - Xarello - Parellad
Mooie zachte bubbel / citrusfruit met een vleugje
groen fruit, gevolgd door een rijke lange afdronk

Planas Albareda Cava Brut Nature Rosado € 29,50
Trepat
Verfijnde en constante bubbels, in de neus fris
met een overwicht van rode vruchten.

VINOS TINTOS
VS El Beybi
€ 29,50
100% tinta de Toro
Diepe kersenkleur, bramen en bosvruchten en cacao.
Rond in de mond met zachte tannines.
Arrocal Ribera del Duero		
100 % tempranillo
Diep rode kersenkleur, krachtige aromat
van pruimen en kersen, vleugje mint.

€ 31,50

Samsara Priorat 		
€ 38,50
50% garnacha en 35% cariñena 10% syrah 5% cabernet.
Fermentatie in oude ondergrondse tanks met twaalf
maanden hout rijping. Rode kersen, zwart fruit, en vanille.

MOJITO 		 € 8,75
Soda, mint, limoen, witte Rum, bruine Rum
MOJITO FRESA		 € 9,00
Soda, mint, limoen, witte Rum, bruine Rum,
aardbeienpuree
CAIPIRINHA		 € 8,75
Soda, limoen & Cachaca
LONG ISLAND 		 € 10.00
Lime Juice, Triple sec, Vodka, Rum, Gin, Perziklikeur

GIN ORIGINAL
€ 10,50
Bombay Gin, Schweppes tonic, komkommer, citroen
GIN HOMBRES
Bombay Gin, Three cents ginger beer,
limoenschijfjes, jeneverbes

€ 11,50

GIN NARANJA
€ 12,50
Hendricks Gin, Fever tree, Mediteranean tonic,
sinasappelschijfjes, steranijs
GIN MUJERES
€ 11,50
Tanqueray Gin, Three Cents, pink grapefruit Soda,
limoen, rozen petal, Hibiscus
GIN HACIENDA
€ 12,50
Hendricks Gin, Fever tree lemon tonic, limoenschijfjes,
spaanse peper, kardemom

