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ONTDEK AL ONZE
HEERLIJKE WIJNEN

MONASTRELL
CEPAS VIEJAS €31,50
SPANJE  .  VOL

Rode wijn met paarse tonen. Krachtige 
aroma’s van rijp fruit en geroosterde eik. 
Volle, complexe smaak.

PINOT NOIR
LE GRAND NOIR €28,50
FRANKRIJK  .  FRUITIG

Deze paarsrode wijn heeft een frisse 
geur van rode kersen, aardbeien en 
vanille met tonen van peper. 

MALBEC
TARANI €25,50
FRANKRIJK  .  VOL

Zwoel en zacht met een paarsrode kleur. 
Veel rijp fruit met tonen van kersen en 
bramen en zachte specerijen.

ZINFANDEL
HOMERUN €25,50
VERENIGDE STATEN  .  VOL

Dieprode kleur met tonen van overrijpe 
pruimen en rijke kruiden. Je proeft 
vanille en eiken in de stevige afdronk.

RODE WIJNEN
VALPOLICELLA
ZENATO €31,50
ITALIË  .  KRUIDIG

Robijnrode wijn met geuren die doen 
denken aan kersen, wilde bessen en 
kruiden. Zacht en vol van smaak.

MERLOT
CALITERRA €28,50
CHILI  .  FRUITIG

Helderrood en een rijpe geur van zoete 
kers. Zacht en rond van smaak met 
tonen van pruimen en chocolade.

Japas heeft voor u een prachtige collectie wijnen in huis. Van volle 

rode wijnen zoals onze Italiaanse Valpolicella tot een sprankelde 

Charmelieu Rosé. Heeft u meer zin in een feestelijk aperitief, probeer 

dan één van onze heerlijke cocktails.
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VIOGNIER
LE GRAND NOIR €31,50
FRANKRIJK  .  VOL

Lichtgeel van kleur. Frisse wijn met 
aroma’s van mango en abrikoos. Bevat 
15% chardonnay.

SAUVIGNON BLANC
MOUNT RILEY €31,50
NIEUW-ZEELAND  .  FRIS

Aromatische wijn met frisse zuren, zoals 
meloen en citrusfruit. Proef ook de, voor 
Nieuw-Zeeland, typische grassige tonen.

CHARDONNAY
MONTGOLFIER €25,50
FRANKRIJK  .  VOL

Een chardonnay zoals je hem mag 
verwachten. Vol en sappig van smaak. 
Denk aan mango, honing en vanille. 

SAUVIGNON BLANC/VIURA
TORRE ORIA €25,50
SPANJE  .  FRUITIG

Heldere, strogele kleur. Mooie aroma’s 
van limoen en groene appel. Heerlijk fris 
en fruitig.

WITTE WIJNEN
CHARDONNAY
CALITERRA €28,50
CHILI  .  KRUIDIG

Strogeel van kleur. Rijp tropisch fruit 
met fraaie citrustonen. Vol en rond van 
smaak.

PINOT GRIGIO
ZENATO €28,50
ITALIË  .  FRIS

Heldere, strogele kleur. Sappig met een hint 
van citrusvruchten, meloen en perzik. Al 
met al een elegante, zachte smaak.

MUSCATO
OUDE KAAP €25,50
ZUID-AFRIKA  .  FRIS

Heerlijke, frisse en zoete wijn van 
Moscato druiven met een intens aroma 
van gekonfijt fruit en acacia bloemen.

CAVA BRUT
JAUME SERRA €25,50
SPANJE  .  FRUITIG

De smaak is fruitig met aardbeien 
en rode bessen. Een levendige 
mousserende wijn met goede zuren.

PROSECCO
BISCARDO VINI €25,50
ITALIË  .  FRUITIG

Heldere lichtgele kleur met fijne 
twinkelingen. Aantrekkelijk fruitig, met 
een lichte geur van bloemen.

SPRANKELEND

ROSÉ WIJNEN

CASTELTORRE ROSATO
CASTELTORRE €28,50
ITALIË  .  FRUITIG

Een frisse, fruitige wijn met de
smaak van framboos en bessen.
Zachte afdronk.

GRENACHE, SYRAH
MAD €25,50
FRANKRIJK  .  FRIS

Fris met de geur van aardbeien en appels. 
Smaakt licht naar bessen en heeft een 
zachte kruidigheid. Heerlijk zomers!



WHISKEY SOUR €8,00
De zoetzure whisky klassieker, met bourbon
als basis.

MOSCOW MULE €8,50
Wodka en gemberbier maken deze verfrissende 
cocktail. De naam heeft een Russisch tintje maar 
is gek genoeg bedacht in Amerika.

WHITE RUSSIAN €8,50
De traditionele  Black Russian, wordt een White 
Russian door het toevoegen van room. Heerlijk als 
afsluiter van een goed diner!

ITALIAN JOB €9,00
Cocktail op basis van limoncello. Superzoet maar 
ook superfris! De ideale cocktail voor een heerlijk 
zomers gevoel.

MOJITO €8,00
Verfrissende rum based cocktail met munt en 
limoen.

STRAWBERRY DAIQUIRI €9,00
De Strawberry Daiquiri is de fruitige variant op de 
klassieke Daiquiri. De ijskoude combinatie van 
limoen en aardbei-ijs is een ware smaaksensatie.

SEX ON THE BEACH €8,50
Tropische klassieker! Zoet van smaak door 
ingrediënten als perziklikeur, sinaasappel- en 
cranberrysap.

HUGO €6,00
Een zomerse cocktail afkomstig uit Noord-Italië. 
Verfrissend, sprankelende cocktail die bestaat 
uit mousserende wijn met een fruitige smaak van 
vlierbloesem en munt. 

COCKTAILS

VØRDING’S & 
MEDITERRANEAN TONIC WATER 
€8,50
Met limoen & kardemon.

COPPERHEAD &
MEDITERRANEAN TONIC WATER 
€9,00
Met koriander & sinaasappelschil.

SLOANES &
ELDERFLOWER TONIC WATER
€8,00
Met zoethout & sinaasappelschil.

GIN & TONIC

NO-JITO €6,00
Een lekkere ijskoude alcoholvrije cocktail van
appelsap met munt en limoen.

SHIRLEY TEMPLE €6,00
Een zoete, kleurrijke, alcoholvrije cocktail van 
sinaasappelsap en ginger ale.

NON ALCOHOLISCHE COCKTAILS
MOCKTAILS
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