EL D E R S
RESTAURANT

MOUSSEREND

Bedin Prosecco mini (20 cl.)

12,5

Italië, Trevisio. Er zit 20 cl in een flesje, genoeg om even iets te vieren!

Cava Artelatino Brut

5,5 | 25,5

Spanje, Catalonië. Een droge bubbel met een zoete afdronk. Lekker als aperitief,
bij salades of serranoham.

Piper Heidsieck champagne

79,9

Frankrijk. Hinten van groen fruit. In de neus een soepele balans van citrusvruchten.
Voor als er echt wat te vieren valt.

WITTE WIJN

Primi Soli Sauvignon Blanc

3,9 | 17,5

Italië, Veneto. Lichtgele kleur, in de neus frisse appels en peren, zachte afdronk.
Perfecte borrelwijn!

Tramoya Verdejo

4 | 19

Spanje, Rueda. Lichtfruitige zomerwijn. Goed te combineren met lichte vis en varkensvlees.

Réserve St. Martin Chardonnay

5 | 22,5

Frankrijk, Languedoc. Zachte rond smaak met tonen van perzik en hazelnoot.
Lekker in combinatie met vis, kip en salades.

Val de Nora / Albarino

Special offer 29,5

Spanje. Fris en smaakvol in de mond. Mooie goudgele kleur.
Mooie combinatie van honing en citrus.

Campo di Marzo / Grillo

Special offer 29,5

Italie, Sicilië. Je ruikt frisse peer, appel en hinten van honing.
Indrukken van groene en rode appels, rijpe peren en citrus schillen in de smaak.

Bolla Soave Classico Rétro DOC

27,5

Italië, Veneto. Zacht en elegant met exotisch fruit, honing en bloemen.
Heerlijk als aperitief, bij wit vlees.

Bolla Pinot Grigio Rétro Valdadige DOC

32,5

Italië, Veneto. Lichte wijn waar perzik de boventoon voert.
Aperitief, past goed bij schelpdieren en wit vlees.

Cloud Break Chardonnay

37,5

USA, Californië. Elegante en zeer rijke wijn met een verkwikkend fris en aantrekkelijk karakter.
Vis of gevogelte.

EIVI ‘the embraced wine’ Albariño

62,5

Spanje, Rias Baixas. Gebalanceerd met smaken als rijpe citrus en passievrucht.
Perfect bij vis en schelpdieren.

Zoete witte wijn

ROSÉ

Torre de Vejezate rosé
Spanje, La Mancha. Lichte, frisse rosé met hints van perzik. Heerlijke wijn voor in het zonnetje!

4 | 19
4 | 17,5
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RODE WIJN

Primi Soli Sangiovese

3,9 |16

Italië, Veneto. Een uitgebalanceerde smaak met een volle afdronk van zwarte kersen.
Drink hem bij rood vlees.

Las Ninas Merlot

4 | 19

Chili, Colchagua Valley. Heerlijke ronde wijn, zacht, vol fruit met vriendelijke tannines.
Past bij rundvlees en stevige salades.

Niel Joubert ‘Rondeberg’ Cabernet Sauvignon

32,5

Zuid-Afrika, Paarl. De smaak is vol en zacht. De afdronk is kruidig met hints van vanille.
Perfect bij gegrild rundvlees.

Emporium Appasimento

29,5

Italië, Puglia. Vol en krachtig met aroma’s van rijp fruit, kruiden en tabak.
Lekker bij verschillende soorten vlees.

Cloud Break Zinfandel

37,5

USA, Californië. Krachtig, vol met rijp rood en zwart fruit.
Drink hem bij gegrild rundvlees of gevogelte.

Lignum Shiraz / Frappato

31,5

Italië, Sicilië. Een ronde wijn met aanhoudende chocoladesmaak, fruitige aroma’s en
toetsen van eiken. Lekker bij gerechten met paddenstoelen of vleeswaren.

Voga

Special offer 29,5

Italië. Een fusie van verschillende druiven zoals Zinfaddel en cabernet.
Heerlijk bij rood vlees en gegrilde vleesgerechten.

Susana Balbo Signature Malbec

65

Argentinië, Mendoza Valley. De smaak is elegant met een rijpe tanninestructuur,
bomvol zwart fruit. Perfect bij steaks, rundvlees en sauzen met room.

Canapi / Nero Davola (veganistisch)

27,5

Italië, Sicilië. Hinten van rood fruit, eiken en pure chocolade. Een volledig veganistische wijn.
Perfect bij rundvlees.

DESSERT/AFTER DINNER

Gonzales byass nectar / Pedro Ximenez

6

Spanje. Intense geuren van rozijnen, vijgen, noten en hout. Heerlijk bij kazen en chocolade.

Late Harvest / Sauvignon blanc
Chili, Maule valley. Hinten van honing, perzik en abrikoos. Goed te combineren met zoete desserts.

8

