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HUIS (VER)KOPEN?

81% VERKOCHT

BINNEN 3 MAANDEN

011 800 000
vestio.com

thuis in ontwikkeling 

en vastgoed

Rode Wijnen
Zonnebloem 30,00

Stellenbosch - Zuid Afrika  •••  Pinotage
Past perfect bij kaas, lichte vleesgerechten

lupo merAvigliA “Tre di Tre” 25,00
puglia - doC italië  •••  Blend Negroamaro, Anlianico, Primitivo
Lekker bij voorgerechten, gegrild rood vlees

TAlò SAn mArZAno 26,00
Salento - italië  •••  Primitivo
Perfect gepaard met lams, wild en rijke sauzen

rAri SAn mArZAno 29,00
Sicilië - italië  •••  Nero d’avola
Zeer lekker bij rood vlees

berSAno bArberA d’AlbA 48,00
piemonte - doC italië  •••  Barbera
Ideaal bij voorgerechten, wit en rood vlees, kazen

3Cru AmArone  46,00
valpolicella - italië  •••  Corvina, Rondinella, Barbera 
Heerlijk samen met stoofvlees, rood vlees en wild

CôTeS du rhône villAgeS vidAl-Fleury 34,00
Côtes du rhône - Frankrijk  •••  Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan
Ideaal bij wit of rood vlees of met kaas



Witte Wijnen
grüner velTliner pFAlFF 30,00

oostenrijk  •••  Grüner Veltliner
Super bij frisse salades, pittige Aziatische gerechten

Con ellA AlbArino riAS-bAiXAS 36,00
Spanje  •••  Albarino
Ideaal bij vis, maar ook als aperitief

FioriTo pinoT grigio doC 24,00
veneto - italië  •••  Pinot grigio
Ideaal als aperitief, bij salades en witte vis

SoAve doC ClASSiCo riZZArdi 26,00
verona - italië  •••  70% Garganega, 25% Chardonnay, 5% Trebbiano
Super gecombineerd met schelp en schaaldieren, asperges en stevige witte vis

louiS moreAu 38,00
Chablis - bourgogne - Frankrijk  •••  Chardonnay
Lekker bij schaaldieren, gegrilde vis en gevogelte

SAnCerre domAine de lA villAudière 38,00
loire - Frankrijk  •••  Sauvignon
Past perfect als aperitief met hapjes, bij vis en schelpdieren en bij gevogelte

pouilly FuiSSé Ame ForeST 55,00
bourgogne - Frankrijk  •••  Chardonnay
Heerlijk bij witte vis

Cocktails
belgiAn negroni 9,50

FrynS premium gin-ever / vermouth / citrusbitter
Wereldbefaamd met kruidige bitterheid

 
CoSmopoliTAn  9,50

FrynS premium Wodka / veenbes / triple–sec
“New York style” met een fruitig karakter 

 
The lAZy red CheekS 9,50

FrynS premium Wodka / violet / framboos
Trendy cocktail met een zoetere violet–twist


