Glas

Fles

5.30

26.50

Finca Constancia Altozano Verdejo Sauvignon Blanc,
Vino de la Tierra Castilla, Spanje

4.25

22.50

La Vilette Chardonnay, Languedoc, Frankrijk

4.95

25.50

Les Jamelles Viognier, Languedoc, Frankrijk

5.25

26.50

Mousserende wijn

Vilarnau Cava Brut Reserva, Macabeo, Parellada, Xarel-lo, Penedes, Spanje

Lichte tonen van citrus, groene appels en een vleugje anijs. Stevige mousse. De smaak is fruitig en
droog met een milde zuurgraad. Een aangenaam zachte afdronk.

Witte wijnen

Heldere en intense strogele kleur met een groene tint. Frisse fruitige neus met een explosie
aan aroma’s van citrus, tropisch fruit, venkel, delicate florale tonen en mineralen.

Een verfrissende en complexe wijn. De geuren van citroentaart, banaan en peer worden gevolgd
door de warme geuren van geroosterd brood en hints van vanille en geroosterde noten.

Rijke aromatische wijn met karakteristieke fruitaroma’s van abrikoos, perzik en banaan, naast
florale tonen van acacia en blauwe lavendel.

Castel Firmian Pinot Grigio, Zuid-Tirol, Italië

27.00

Winzer Krems Grüner Veltliner Classic, Niederösterreich, Oostenrijk

28.00

Een goudgele kleur. De geur is aangenaam fris en fruitig met subtiele tonen van limoen en appel.
De smaak is zacht en verfijnd met frisse zuren.

Groene appeltjes en sappige peren. Op de achtergrond ruik je ook het voor de druif zo
kenmerkende witte pepertje. Sappig en met een fijne zuurgraad.

Boschendal 1685 Sauvignon Blanc Grande Cuvee, Sauvignon Blanc, Sémillon,
Franschoek, Zuid-Afrika

6.00

30.00

In de geur aroma’s van kruiden en tropisch fruit met tonen van kalk en groene vijgen. Deze complexe
aroma’s zorgen voor of monden uit in ipv leiden naar een lange afdronk vol mineralen.

Chateau Ste. Michelle, Dry Riesling, Washington State, Verenigde Staten

32.00

Domaine de Riaux Pouilly-Fumé, Sauvignon Blanc, Loire, Frankrijk

36.00

Bernardus Chardonnay Monterey County, Californië, Verenigde Staten

45.00

Heerlijke droge verfrissende Riesling stijl met prachtige fruitaroma’s, een mooie zuurgraad en een
elegante afdronk met aroma’s van mandarijnen en florale tonen.

De geur is stuivend en grasachtig met duidelijk iets van appel en citrus. De smaak is verfijnd, met
vuursteen en kenmerkende aroma’s als acacia en mint.

Zeer verleidelijke geur met vanille, banaan en exotisch fruit gevolgd door een rijke, romige en volle
smaak. Weelderige en stoere robuuste wijn met een prachtige lange afdronk.

Rosé wijnen

Caillou Gamay rosé, Gamay, Sud Ouest, Frankrijk

3.95

20.50

Boschendal Chardonnay Pinot Noir, Franschhoek, Zuid-Afrika

5.50

28.00

Een soepele rosé die ruikt naar allerlei rood fruit, zoals aalbessen en frambozen. Levendig, droog
en met een prettige zuurgraad.

De Chardonnay druif domineert en zorgt voor de geur en smaak van steenvruchten en peer. De
Pinot Noir voegt fruit en elegantie toe met hints van aardbeien en tonen van rijp rood fruit.

Glas

Fles

Tormaresca Paiara Rosso, Cabernet Sauvignon, Negroamaro, Puglia, Italië

4.25

22.50

Lapostolle D'Alamel Carmenere, Carmenere, Merlot, Petit Verdot, Syrah,
Central Valley, Chili

4.50

23.50

La Villette Merlot, Languedoc, Frankrijk

4.95

25.50

Rode wijnen wijnen
Een heerlijke geur met roodfruitaroma’s, pruimen en wat ‘spicy’-tonen. Zachte smaak, maar rijk
van structuur. Fruitig, met aangename en soepele tannines.

In de neus aroma’s van rijp rood fruit en tonen van zoete specerijen. Zachte smaak en sappig en
heeft een goede structuur en een aanhoudende afdronk.

In de geur besjes, rijpe aardbeien en kersen. De smaak is heerlijk zacht en heeft een juiste volheid.
Mooie tonen van rood en zwart fruit met een dosis bloemen en citrus.

Covila Crianza, Tempranillo, Rioja, Spanje

26.00

Les Jamelles Syrah, Syrah, Languedoc, Frankrijk

27.00

Antinori Le Maestrelle, Merlot, Sangiovese, Syrah, Toscane, Italië

27.00

Boschendal Lanoy Cabernet Sauvignon-Merlot, Franschoek, Zuid-Afrika

28.00

VentiSei Quintorosso Sangiovese - Cabernet, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Umbria, Italië

29.50

Bodega Norton Finca La Colonia Coleccion Pinot Noir, Mendoza, Argentinië

31.00

Tormaresca Torcicoda Primitivo, Primitivo, Puglia, Italië

35.00

Fabre Montmayou Malbec Reservado, Mendoza, Argentinië

36.00

In de geur elementen van rood fruit en een zekere kruidigheid. De smaak is vol en krachtig, waarbij
het fruit goed wordt ondersteund door de invloed van eikenhout.

Rijke en krachtige wijn met aroma’s van frambozen, vlierbessen, zwarte bessen en ook kaneel en
mint. Goed gevulde en rijke smaak met een lange zijdezachte afdronk.

Volle en intense geur met aroma’s van divers rood fruit. Frisse en goed gebalanceerde complexe
smaak met zachte tannines. In de afdronk komen de tonen uit de geur, chocolade en mint, naar
voren.

In de geur en smaak een uitbarsting van rijk rood en zwart fruit; een lange rijke afdronk met pittige
specerijen.

Karakteristiek bouquet van viooltjes, rood fruit en kersen, gecombineerd met subtiele tonen van leer
en tabaksblad. In de mond een elegant feest van donker fruit met een mooie zuurgraad in een perfecte balans.

Zijdezachte smaak met rijpe tannines en een goede structuur, waarin de aroma’s van rood fruit en
bessen domineren. Aanhoudende afdronk.

In de geur en smaak komen de typische kenmerken van de Primitivo terug als divers rood fruit,
zoals kersen en aardbeien, specerijen en zoethout. Krachtige, volle, maar zachte smaak met mooie
rijpe en levendige tannines in de afdronk.

Volle doch elegante Malbec met veel finesse en aroma’s van zongedroogd fruit, ceder en wat
vanille. Goede balans tussen fruit, alcohol, tannine en zuren.

Zenato Ripassa Valpolicella, Corvina, Rondinella, Oseleta, Veneto, Italië

Volle krachtige robijnrode wijn met een geur van rijpe kersen. Intens, zeer verfijnd en een krachtig
boeket. Grootse wijn met een fraaie finale.

Beronia Gran Reserva, Graciano, Mazuelo, Tempranillo Rioja, Spanje

Een heerlijk complex en elegant bouquet met intens zwart fruit en tonen van specerijen, vanille,
balsamico en mineralen. Harmonieuze, aanhoudende afdronk met zoete tannines aan het eind.

7.50

38.00

47.50

