Wijnkaart

Huiswijnen

wit
PLANKENBRUG, Western province wineries						€ 26,50
Chenin Blanc | Western cape, Zuid-Afrika
Royaal fruit in geur en smaak, sappige structuur en een elegante, droge afdronk.

rosé
PAIARA ROSATA, Tormaresca								€ 26,50		
Negroamaro | Puglia, Italië
Heerlijke frisse geur en smaak met aroma’s van wilde rozen, citrusvruchten
en sinaasappelbloesem.

rood
CASTILLO DUCAY, Bodegas San Valero							€ 26,50
Garnacha, Tempranillo en Cabernet Sauvignon | Carinena, Spanje
Een heerlijke geur met diverse donkere en roodfruitaroma’s, pruimen en wat ‘spicy’-tonen.
Zachte smaak, maar rijk van structuur.

Bruisend

champagne
CHAMPAGNE DELOT ‘GRANDE RÉSERVE’ BRUT, Delot Père Et Fils			

€ 66,50

Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier | Celles sur Ource, Frankrijk
De mousse is zeer verfijnd, delicaat en fluweelzacht. In het veelbelovende bouquet
aroma’s van wit fruit en diverse specerijen. Zacht, frisse aanzet. In de elegante smaak
worden aroma’s van citrusvruchten gecombineerd met iets van appel.

cava
CAVA XENIUS, Bodegas Covides								€ 32,50
Macabeo, Xarel·lo en Parellada | Sant Sadurní d’Anoia, Penedès, Spanje
Een goed gebalanceerde cava die lichtgeel van kleur is, met veel fruit en verfrissend van smaak.
De verfijnde mousse maakt het geheel tot een schitterend aperitief.

cremant
ROLET COEUR DE CHARDONNAY CRÉMANT, Domaine Rolet				
Chardonnay | Arbois, Frankrijk
De smaak is zeer zuiver en verfijnd droog met speelse tonen van fris fruit, toast en amandelen.
De pareling van de fijne belletjes is zacht wat het drinkplezier vergroot.

€ 39,50

Rosé
CHATEAU DE BERNE ROSÉ, Chateau de Berne						

€ 38,50

Grenache Noir en Cinsault | Celles sur Ource, Frankrijk
De kleur is intrigerend licht met een neiging naar oranje. Men noemt dat ook wel
‘pelure d’oignon’ oftewel uienschillenkleur. De geur is vineus en zacht met tonen van
rood fruit als aardbei en framboos. De smaak is vrij vol, mild en verfijnd.

Witte wijn | Frankrijk
COLOMBARD, Domaine des Maels							€ 29,50
Colombard | Pays d’Oc, Frankrijk
Een bleke strogele kleur. De geur is zwoel met tonen van peer en witte perzik.
De smaak is verleidelijk, sappig met tutti-frutti en iets van specerijen.

TRADITION SAINT CHINIAN, Chateau Viranel						

€ 29,50

Grenache, Vermentino, Roussanne en Bourboulenc | Languedoc, Frankrijk
Bloemige neus, citrusfruit en abrikoos, mineralig droog met lange afdronk.

EMOTION 2, Les Vignerons du Narbonnais						
Chardonnay en Viognier | Roussillon - Languedoc, Frankrijk
Heerlijke aroma’s van citrusfruit, acacia en kamperfoelie.
Krachtige wijn, mooi in balans, een lange afdronk en lichte houtlagering.

€ 29,50

Witte wijn | Frankrijk
GRAND ARDECHE, Louis Latour								€ 36,50
Chardonnay | Ardeche, Frankrijk
Vol bouquet met exotische aroma’s en een volle, nootachtige smaak.

VIOGNIER ARDECHE, Louis Latour							€ 36,50
Viognier | Ardeche, Frankrijk
Bloemige aroma’s, krachtig doch niet te zwaar.

CHASSELAS VIEILLES VIGNES, Domaine Schoffit					

€ 37,50

Chasselas | Elzas, Frankrijk
Fijne neus met appels, afdronk met noten en oranje appel. Zuivere rijke smaak.

CAIRANNE BLANC, Maison Bérard							€ 42,50			
Marsanne, rousanne en viognier | Côtes du Rhône, Frankrijk
Rijpe volle wijn met complexe geur.

SANCERRE CHAVIGNOL BLANC, Domaine Delaporte					

€ 44,50

Sauvignon blanc | Loire, Frankrijk
Rijpe volle wijn met complexe geur.

MEURSAULT LES GRANDS CHARRONS, Chateau de Melin				
Chardonnay | Bourgogne, Frankrijk
In de geur aroma’s van amandelen en hazelnoten. Rijke en romige structuur gecombineerd
met florale aroma’s en tonen van perzik en honing. Harmonieuze en lange afdronk.

€ 77,50

Witte wijn | Spanje
CAMPILLO BLANCO, Bodegas Campillo							€ 35,00
Viura, Chardonnay en Malvasia | La Rioja, Spanje
Deze witte wijn gist in nieuwe eikenhouten vaten uit de Allier.
Zo ontstaat een zacht smakende, aroma-rijke goudgele witte wijn.

JOSE PARIENTE VERDEJO, Bodegas y Vinedos Jose Pariente				

€ 35,00

Verdejo | Rueda, Spanje
Rijke en complexe aroma van fruit als peer, perzik, citrus en passievrucht in combinatie
met florale tonen van wilde bloemen. Mooi mineraal met een verfijnde kruidigheid.
Zeer frisse en elegante wijn met een lange en geconcentreerde afdronk.

Witte wijn | Argentinië
LORCA ‘FANTASIA’ TORRONTÉS, Bodegas y Vinedos Mauricio Lorca			
Pinot Grigio | Mendoza, Argentinië
Bleekgeel van kleur. In de geur bloemig, licht muskaatachtig, fris, iets anijs.
In de smaak iets kruidigs, wat jasmijn, verfrissend en smaakopwekkend.
Aangenaam bittertje met tonen van citrus.

€ 29,50

Witte wijn | Italië
KERNER, Abbazia di Novacella								€ 35,00
Kerner | Alto Adige, Italië
Bloemige geur met smaken van appel, perzik, witte peper en rijpe zuren.

NYSIAS, Cantine Salvatore								€ 35,00
Falanghina | Molise, Italië
Een gouden, strogele kleur met heldere groene afspiegelingen. De wijn heeft intense
aroma’s met opmerkelijke hints van groene appel en ananas. Zacht van smaak met
een vleugje rijpe appel en abrikoos, veel vulling en voldoende frisse tonen.

SÖLL, Kellerei Kaltern									€ 41,50
Pinot Grigio | Kaltern, Italië
Wat strogeel van kleur. In de mond peer, vanille en iets van geroosterde amandelen.
Vol en heerlijk fris, ondersteund door lichte tonen van eikenhout.

Witte wijn | Verenigde Staten
TWO VINES CHARDONNAY, Columbia Crest Two Vines					
Chardonnay | Washington State, Verenigde Staten
Soepel, aangenaam en ‘fruit-driven’! Mondvullende, sappige Chardonnay met een
intens fruitig karakter. Een heerlijke wijn door zijn romigheid en tropische fruitaroma’s.
Naast mooie zuren wat houttonen.

€ 35,50

Rode wijn | Frankrijk
MAIN BLANC, Chateau Maine Blanc							€ 35,00
Merlot, Malbec en Cabernet Sauvignon | Gironde, Frankrijk
Het is een dieprode wijn, met een geur die rijk is aan rood fruit, waarin je de tonen
van het eikenhout herkent en met een volle rijke smaak.

Rode wijn | Spanje
CARIÑENA CUTIO GARNACHA, Navascués Enología					

€ 29,50

Garnacha | Aragon, Spanje
In de geur licht kruidig hout, toast en donkerrood fruit. Elegante smaak,
iets chocolade, houttonen en wat paprika, cassis en drop.
Goede balans tussen de frisse zuren, tannines, houtlagering en het fruit.

ECCO HOMO JOVEN, Bodegas Aragonesas						

€ 29,50

Garnacha | Aragon, Spanje
Mooie kersenrode wijn, sappig palet van cacao en koffie.

MARQUÉS DE VALCARLOS - RESERVA, Bodegas Valcarlos				
Tempranillo en Cabernet Sauvignon | Navarra, Spanje
Een fraaie kleur, een bouquet van rijp rood fruit, cassis en aroma’s van houtrijping.

€ 37,50

Rode wijn | Portugal
MONTARIA, Parras Vinhos								€ 29,50
Trincadeira, Aragonez en Alicante Bouschet | Alentejo, Portugal
Rijp rood en zwart fruit, zwoel met geïntegreerd hout, chocolade en soepele tannines.

Rode wijn | Italië
PRIMITIVO DI MANDURIA MONTE TESSA, Progetto Vino					
Primitivo | Puglia, Italië
Volrood van kleur, een rijke geur met donker fruit. De smaak is krachtig, zwoel
en breed, veel sap en heel bessig met donker fruit als bosbes en braam.

€ 29,50

