Witte wijnen
Le Haut Païs – Sauvignon blanc – Périgord (France)

Glas

Fles

€ 4,75

€ 22,75

€ 5,10

€ 24,50

€ 4,95

€ 23,75

€ 4,65

€ 22,25

200 ml.

€ 7,25

Milddroog, fris en rijk.

Lagar de Deuses – Godello – Monterrei (Spain)
Vol en krachtig met milde zuren.

Philibert du Charme – Chardonnay – Languedoc (France)
Droog, verfijnd en fris met hout.

J. Egberts – Spätlese; Zoete witte wijn – Pfalz (Germany)

Prosecco & Rosé
Biscardo – Prosecco Frizzante – D.O.C. Veneto, (Italy)
Furlan – Prosecco Frizzante – Veneto (Italy)
Glera – Een frisse en zeer aangename spumante, met in de smaak wat
ananas en limoen. Afkomstig uit het gebied Conegliano Valdobbiadene dat
bekend staat om zijn kwalitatief hoogwaardige prosecco’s.
Maison Robert Vic – Rosé – Languedoc (France)
Rosé: Grenache – Deze droge rosé is zeer licht van kleur. De geur is fris,
vol en heeft tonen van specerijen. De smaak is rond en rijk met veel fruit,
de wijn heeft een mooie frisdroge iets kruidige afdronk.

€ 26,-

€ 5,10

€ 24,50

Per glas,
alleen in
zomerper.

Witte wijnen per fles
Ziobaffa – Sicily (Italy)
Pinot grigio – Biologische wijn, gemaakt met ’s nachts geplukte druiven,
gefermenteerd op lage temperatuur voor het behoud van complexiteit. Met
rijke aroma’s van appels, peren, specerijen en hints van citrus, een heldere
frisse smaak met mooi fruit en een milddroge afdronk met frisse zuren.

€ 26,-

Tenuta Olianas – Vermentino di Sardegna – Sardinia (Italy)
Vermentino – Een biologische wijn van het Landgoed Olianas die
gedeeltelijk rijpt in vat (20%) en in terracotta amforen (10%); met aroma’s
van citrusvruchten en een licht kruidige ondertoon. De wijn heeft een frisse
aanzet, is rond, fruitig en elegant met een lange frisse afdronk.

€ 31,75

Bodegas Aldial – Alevilla Rueda – Rueda (Spain)
Verdejo – De karakteristieke smaak en geur van deze autochtone druif, zijn
direct herkenbaar. De wijn heeft aroma’s van bloemen, kruiden en citrus.
Een droge krachtige smaak met iets hout in de friszure afdronk.

€ 26,50

Bodegas Altos – Rioja blanco – Rioja (Spain)
Viura, Malvasia – De malvasia druiven worden vergist op eikenhouten
vaten. 30% van de wijn rijpt gedurende 4 maanden op Amerikaanse en
Franse vaten om de wijn body te geven. De wijn heeft een wat aardse geur,
met krachtige smaak van specerijen, citrus en hout. Frisse lange afdronk.

€ 25,-

Boschendal – 1685 Chenin Blanc – Franschhoek (South-Africa)
Chenin blanc – Deels op eiken gerijpte wijn. In de geur aroma’s van
mango, ananas en witte perzik met lichte tonen van limoen. Romig en
elegant, rijk van smaak met lichte houttonen en een verfrissende afdronk.

€ 31,75

Domaine Cheveau – Mâcon Solutré Pouilly – Bourgogne (France)
Chardonnay – Druiven afkomstig van wijnstokken van 40 jaar oud. Acht
maanden opvoeding op cuve. Zacht kruidige geur met hints van citrus. Rijk
en intens in een brede gulle smaak met fijne houttonen en een lange afdronk

€ 31,-

Rode wijnen van het huis
El Autóctono – País – Secano interior (Chile)

Glas

Fles

€ 4,65

€ 22,25

€ 5,10

€ 24,50

€ 5,10

€ 24,50

Licht kersenfruit en zomers kruidig.

Lagar de Deuses – Mencia – Monterrei (Spain)
Fris en zacht met milde tannine

Maison Robert Vic – Shiraz – Pays d’Oc (France)
Droog, krachtig en vol, iets hout, zacht kruidig

Rode wijnen per fles
Domaine Chapoton – Côtes du Rhône (France)
Grenache en Syrah – Wijn met een genereus, fruitrijk karakter en geuren
van de Garrigue (d.w.z. geuren die de druif heeft opgenomen uit het
kruidenrijke landschap), duidelijk aanwezige, maar soepele tannines,
verder een licht kruidige smaak met spanning en verfijnde peperigheid.

€ 27,50

Conte di Campiano – Sangiovese del Conte IGT – Emilia Romagna (Italy)
Sangiovese – Deze wijn heeft een robijnrode kleur met paarse tinten. Een
fruitige en elegante geur met iets kaneel. Een volle milde smaak, niet te
zwaar, warm en aangenaam, met een lange zachte afdronk.

€ 24,-

El Aromo – Winemakers Selection – Maule valley (Chile)
Marselan, Carménère – 12 maanden gerijpt op eiken vaten. Geuren van
rood fruit confiture, zwarte bes en iets specerijen; een rijke zachte smaak
met een vleug mocca, zachte tannine en een lange afdronk.

€ 26,50

El Meson – Rioja Gran Reserva – Rioja (Spain)
Tempranillo 90 %, cabernet sauvignon 10% - Drie jaar gelagerd op
eikenhouten fusten en enkele jaren op fles. In het bouquet duidelijke
vanilletonen en ook een zekere kruidigheid. De afdronk is perfect in balans
en geeft een zeer plezierige combinatie van het fruit van de CabernetSauvignon en het zwoele fluweelzachte van de Tempranillo.

€ 37,-

Boschendal – 1685 Pinotage – Franschhoek (South-Africa)
Pinotage – De Pinotage is een Zuid-Afrikaans druivenras. Deze druif zorgt
voor een stevige wijn met intense aroma’s van zoete framboos en bramen.
De specerijen en vanille in de smaak zorgen voor complexiteit en diepte.

€ 31,75

Zenato – Amarone della Valpolicella – Veneto (Italy)
80% Corvina, 10% Rondinella, 5% Sangiovese en 5% Molinara –
Voor Amarone worden alleen de beste druiven van de beste hellingen met
de hand geplukt. Na de pluk laat men de druiven drie maanden indrogen.
Zo verdampt een groot deel van het vocht. Het sap is geconcentreerd en
rijk aan suikers. Dat levert intense en complexe wijn op die door de
restsuikers heel toegankelijk blijft. Na het voorzichtige persen gist de most
nog 15-20 dagen met de schillen. De wijn rijpt 30 maanden op eiken vaten
en daarna nog 12 maanden op fles. Een prachtige volle rode wijn!

€ 54,-

