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Capitelles des fermes ‘Muriers’ - Pays d’Oc 
Frankrijk / Onze huiswijn, aromatisch, veel wit fruit 
en bloemen.
Chardonnay/ Mauzac  € 4.25 glas/15.50 karaf /22.50 fles
  
Rueda Dauco Verdejo - de NievaRueda Dauco Verdejo - de Nieva
Spanje / Typische Verdejo aroma’s, sappig wit fruit
een hint van kruiden en licht mineraal.
Verdejo  € 5.-/19.50/ 29.50

Touraine Sauvignon - La Reinaudie
Frankrijk / Verleidelijke en zuivere Sauvignon,
rond, sappig en floraal.
Sauvignon  Sauvignon  € 5,-/19.50/ 29.50

IGP Côtes de Gascogne - Saint Lannes
Frankrijk / Aromatische en ronde wijn, zowel fris
als exotisch van karakter.
Gros Manseng  € 5.-/19.50/ 29.50

Müller Thurgau - Apostelhoeve Maastricht
Maastricht * / Heerlijk als aperitief, fris en tegelijk mild.
Citrusfruit, voorjaarsbloemetjes en een snufje kruiden.Citrusfruit, voorjaarsbloemetjes en een snufje kruiden.
Müller Thurgau  € 4.50/17.50/ 26.50

Riesling - Apostelhoeve Maastricht
Maastricht * / Heerlijke fris en fruitig, tonen van citrus
en appel, zalig met alles wat uit de zee komt! 
Riesling  € 5,-/19.50/ 29.50

Cuvée 12 - Apostelhoeve Maastricht 
Maastricht * / Deze unieke blend van drie Maastricht * / Deze unieke blend van drie 
druivenrassen past bij vele gerechten, 
een zalige wijn om lekker door te drinken!
Müller Thurgau/Auxerrois/Pinot Gris  € 5.50/ 22.50/ 34.50   

Bourgogne Aligoté  - Charles Audoin
Frankrijk / Frisse aanzet met een crèmig middenpalet.
Alligoté die er met kop en schouders bovenuit steekt.
AligotéAligoté  fles  € 37.50

Sancerre blanc - Francois Crochet 
Frankrijk / Verrassend en kwalitatief hoogwaardig,
goede balans, klassieke aroma’s en prettig mondgevoel.
Sancerre fles  € 47.50                                              
                                                     
     

                 MOUSSEREND
Nu allongé Cava Brut - Finca Emendis 
Spanje / Witte bloemen, appel, frisheid, rond en elegant. 
 Xarello, Macabeo en Parellada     € 5.50/ 32.50

Cuvée 12 Brut - Apostelhoeve Maastricht
Maastricht * / Bloesem, tropisch fruit, amandel en een
lichte tint van rozen. Fluweelzacht en fris, kortom; feest!
  Müller Thurgau/Auxerrois/Pinot Gris  fles € 37.50


