Witte Wijnen
Frankrijk

3 Grenache Blanc

Grenache

Vin de Pays

11,30

Spanje

Dominio D Fontana

Uclès

11,90

Frankrijk

Laurent Miquel Solas

Viognier

Pays d’Oc

13,40

Spanje

Oro De Castilla

Verdejo

Rueda

13,90

Portugal

Quinta Da Alorna Reserva Alvarinho & Viognier Tejo

14,10

Italië

Fritz Kupelwieser

17,20

Frankrijk

Domaine Auvigne Mâcon Solutré Chardonnay Bourgogne 18,00

Helder goudgeel van kleur met groene nuances. Subtile aroma’s van tropisch fruit, acacia en citrus.
Expressief en complex in de mond. Een witte wijn zonder gêne, met een genereuze zachte smaak.

Sauvignon-Verdejo

Prachtige bleek groen-gele wijn. Een verrassende wijn met aangename aroma’s van onder andere peren.
Een wijn met een zachte volle smaak, vriendelijk en aangenaam fris met tonen van citrus fruit. Lange
afdronk met veel finesse en elegantie.

Deze schitterende witte wijn is gemaakt van de Viognier druif. Lichtgeel van kleur, fruitige geur met
impressies van stervruchten en abrikozen. Sappig, fruitig en vol van smaak met hinten van rijpe
perziken en peren. Deze wijn heeft een aangename fruitige afdronk en is ideaal om te schenken bij
asperges, salades, vis en gevogelte.

Deze wijn is licht strogeel en heeft assertieve aroma’s van peer en meloen, samen met exotisch fruit als
passievrucht, mango en lychee. Sappig tropisch fruit en pitfruit komen terug in de mond en worden
kruidiger na walsen. De afdronk is impressionant.

De wijn presenteert een goede structuur en balans tussen de zuurgraad en de frisheid van Alvarinho, de
rijping van de Viognier en de elegantie van het hout.

Pinot Grigio

Alto Adige

Uit het kleinste wijngebied van Italië komt deze prachtige Pinot Grigio. In deze streek, Alto Adige,
spreken ze voornamelijk Duits, en staan ze bekend voor het maken van schitterende wijnen. Deze wijn is
uitmuntend, met vriendelijke geuren van peer en rijpe appel. De smaak is licht, fruitig en droog. Een
elegant glas wijn, mooi in balans tussen het fruitige karakter en de frisse zuren.

Wijn met een mooie citroengele kleur. Heerlijke frisse en fruitige neus met toetsen van perzik. Ronde
en zijdeachtige lange afdronk met een zeer mooie nervositeit.

Rosé Wijn
Italië

Uvam Blush

Pinot Grigio

Veneto

12,20

Deze "blozende wijn" is heel licht van kleur, een heldere rosé met een heldere smaak. Van de Pinot
Grigio druif wordt normaliter alleen witte wijn gemaakt. Rijpe pinot gris druiven hebben een lichtroze
schil. Deze rosé blush wordt gemaakt via schil contact met de druiven. De blozende kleur vraagt om je
aandacht en is lekker droog en mystiek van smaak. Hint van frambozen en aardbeien, maar heel licht in
aanzet. Sappig, milddroog, verkwikkende vriendelijke zuren. Zonnige wijn!

Rode Wijnen
Spanje

Dominio D Fontana Crianza

Uclès

12,00

Cabernet Sauvignon - Tempranillo

Het is een volle, geurige rode wijn met veel gekonfijt fruit en kruiden in de neus. De aromatische,
sappige smaak heeft een pittig aanhoudende afdronk.

Zuid-Afrika

Lyngrove

Pinotage

Stellenbosch

12,20

Negroamaro

Puglia

12,90

Corbières

13,50

Pinotage is de typische druivensoort voor Zuid-Afrika, een kruising tussen de Pinot Noir (uit Bourgogne)
en de Hermitage of Cinsault (uit de Rhône). De wijn heeft een mooie dieprode kleur en aroma’s van
zwarte bessen, pruimen, diverse kruiden en hints van geroosterde amandelen en chocolade. De smaak is
stevig en kenmerkend fruitig met rijpe tannines en een mooie lengte.

Italië

Salice Salentino Riserva

Frankrijk

Rouge Vigneron

De wijn heeft een intense robijnrode kleur en een warme en zuidelijke geur met een vleugje leer en
kruidigheid, maar ook kersen en vanille. Licht gerijpt met amandelen, een warme en redelijk zwoele
smaak, kruidig, niet te zwaar, goed sap, met veel levendigheid en een gulle afdronk. Goed bij pasta
gerechten met een vleessaus, gegrild rood vlees, wildgerechten, zachte kazen.

Carignan, Syrah Cinsault, Grenache Noir

Deze wijn heeft een intens rode kleur met aroma's van rode vruchten en rijpe druiven. In de smaak
vinden we een verleidelijke kruidigheid, en zelfs tonen van chocola. De afdronk is gul en vriendelijk
met een zwoele finale.

Spanje

Paco Garcia Seis

Tempranillo

Rioja

14,30

Chili

Santa Carolina Reserva

Carmenère

Rapel Valley

14,50

Spanje

Pasión

Monastrell

Alicante

14,60

Dominio de Fontana Roble Tempranillo-Syrah Uclès

12,10

Lekkere kersenrode swingende cuvée, met zijn overvloedige en briljante tranen. Heerlijk gerookt
boeket, met erachter manden zwarte bosbessen en wilde aardbeien, zoethout en vanille. Ook kruidige
cedertoets en fumé in de smaakstart, die al snel overloopt naar jammy woudvruchten, rijk en romig
maar gedragen door een elegante en levendige fraîcheur. Dit is op en top Spanje.

De Carmenère is de typische druif uit Chili (origineel uit de regio Bordeaux). Deze wijn, gerijpt op eiken
vaten, heeft veel uitbundigheid en kracht, met aroma’s van zwart fruit en kruiden.
Een méér dan prima wijn.

Deze Monastrell is rijk en heeft krachtige maar goed versmolten taninnes van de 6 maanden
houtlagering. Zeer licht gestoofde pruimen maar ook animaal en een lichte hint van tabak. Grootse
wijn!!

Spanje

De modern gemaakt Tempranillo-Syrah blend is opvallend in het aanbod van Spaanse wijnen door de
frisheid, toegankelijke smaak en het bescheiden houtgebruik.

