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beSlIS OP SMaak
GOSSI’S WIjnkelder

Alle wijnen  € 1,10 per maatje 
€ 3,60 per glas

kleIne zalze cellar SelectIOn
Cardonnay 2009  |  Zuid-Afrika
De druiven van deze Chardonnay worden in de 
vroege ochtend geplukt, zo blijft het fruit in deze 
wijn gewaarborgd. Een elegante zachte smaak met 
citrus, rijpe appel en citroen. 
Doordat het depot extra lang contact heeft gehad 
met de wijn heeft deze wijn lange en rijpe afdronk.

PInO GrIGIO rOSé venezIe
Single Vineyard “Mater Anna”
Aromatische geur van vers gemalen cranberry’s en 
een hint van abrikoos. Deze harmonieuze single-
wijngaard krijgt zijn kleur van de maceratie van 
de most met de roze huid Pinot Grigio druiven voor 
een nacht bij 4-5 ° C, die zijn bloemige en fruitige 
bouquet versterkt.

SIerra PIe de PalO
Malbec-Shiraz
Rood met paarse hints, deze wijn toont tonen van 
zwarte kersen en pruimen met peperige smaak. 
Stevig gestructureerd, presenteert een lange en 
aangename nasmaak.

kleIne zalze cellar SelectIOn
Merlot 2007  |  Zuid-Afrika
Medium volle maar zachte Merlot met tonen van 
rijpe pruimen in neus en smaak. Crispy wijn met 
mooi geïntegreerde zuren, subtiele rokerigeheid en 
een hint van cederhout.

SIerra PIe de PalO
Sauvignon Blanc  |  Torrontés
Briljante, heldere gele kleur met citroen-groene 
tinten. verse aroma’s van grapefruit en rue notities, 
in combinatie met een bloemig aroma smaak.

MIcHel tOrInO aWard
Malbec Rosé 2010
Elegante donkerroze kleur. In de neus 
tonen van bloemen als rozen  met 
aardbeien op de achtergrond. Soepele 
medium-bodied rosé om te drinken op 
het terras of bij de maaltijd. In de smaak 
concentratie van rood fruit als aardbeien 
en kersen.      

SMItt SöHne
Bereich Bernkastel 2006
Milde, fruitige lichtzoete wijn. 
Aanbevolen bij kip, vleegerechten en kaas.

bOucHard aIné & FIlS
Pinot Noir 2010
Brilliant kersenrood. Rood fruit aroma’s, kersen, 
kirsch met tonen van limoen en munt. Een mollige 
wijn met veel fruit en een delicate nota van 
hout. Goede persistentie. Harmonieus en goed 
uitgebalanceerd.

barOn d’alSace
Pinot Blanc 2007
Een echt sappige, loepzuivere wijn met een 
zacht frisheid, wit fruit en de allerlichtste hint van 
kruiden. Zeer charmant. Is fruitig 
met een ondertoon van bloemen. Deze 
toegankelijke wijn is goed te combineren met vis, 
zeevruchten en gevogelte, maar is ook heerlijk als 
aperitief.
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Pilsner small  210

Pilsner medium  240

Pilsner Pul  500

Amaretto  375

Grand Marnier  375

Tia Maria  375

Cointreau  375

Amarulla  375

Baileys  375

Dom Benedictine  375

Drambuie  375

Pisang Ambon  300

Passoa  300

Wodka  300

Gin  300

Ricard  375

Pernod  375

Sambuca  375

Kopje Gossi Coffee  250

Kopje Gossi Coffee +shot  350

Cappuccino  295

Latte macchiato  325

Thee  225

Koffie verkeerd  295

Espresso  250

Decafe  250

Dubbele espresso  425

Koffie + slagroom  325

Irish koffie  550

French koffie  550

Italian koffie  550

Spanish koffie  550

Kissed of fire  550

Dom koffie  550

Amarulla koffie  550

Warme choco   325

met slagroom

Rode/witte port  360

Droge/medium sherry  360

Rode/witte martini   360

Bavaria 0.0%   325

Palm  375

Keizerskroon oud bruin  325

La Trappe dubbel  375

La Trappe triple  375

Keizerskroon witbier  375

Corona bier  400

Coca Cola  225

Coca Cola light  225

Coca Cola Zero  225

Chaufontaine rood  225

Sinas  225

Chaufontaine blauw  225

Cassis  225

Nestea ijsthee  250

Tonic  225

Bitter lemon  225

Sprite  225

Appelsap  225

Rivella  225

Chocomel  225

Fristi  225

Verse jus d’ orange  325

Ranja  150

b
u

it
e

n
la

n
d

s
 g

e
d

is
ti

ll
e

e
r

d

Jonge Jenever  375

Oude jenever  375

Jagermeister  375

Vieux  375

Campari  375

Bacardi  300

Apfelkorn  300

Safari  300
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Ansac VSOP cognac  525

Remy Martin  525

Calvados  525

Irish Paddy whiskey  525

Johny Walker Red label  525

Chaufontaine plat 1 ltr  475

GOSSI'S drankenarranGeMent  1650 P.P.
Geniet 3½ uur lang onbeperkt van onze bieren, huiswijnen en frisdranken (exclusief warme en sterke dranken)
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