Witte wijnen
Sauvignon Blanc
Bodegas Piqueras [SP]
Geurige, droge wijn met een kruidig en
fruitig aroma. De smaak is fris en sappig.
Vinho Verde
Adega de Moncão [PT]
De groene wijn genoemd, met geur van
citrus, meloen en groene appel en heeft
een opwekkend bruisje.
Pinot Grigio
Madregale [IT]
Fruitige en droge wijn met fris aroma van
rijpe peren. De smaak is sappig en elegant.

Rose Wijn

€ 4,50 / € 23,50

€ 5,00 / € 26,00

Syrah/Grenache
Fontanet Pays D’Oc
Les Terrasses [FR]
€ 5,00 / € 26,00
Volle en aromatische roze getinte wijn met
fris en vers fruit in de geur.

Shiraz
River Retreat [AUS]
Volrode wijn met een fris aroma van rood
fruit en licht getoast eikenhout.

Grenache/Mourvèdre/Syrah
Château Mourgues Nîmes [FR]
Biologische droge rosé met een zalmroze kleur,
ver jnd aroma van rood fruit en milde kruiden.

Primitivo
Cantine Due Palme Apulië [IT]
Intens en rijk van geur, met kruidige,
jam-achtige en vanilletonen.

Weissburgunder
Stefan Winter Rheinhessen [DUI]
Frisse en sappige wijn met nuances van
geel fruit en peren.
Grüner Veltliner
Sepp Moser Niederösterreich [AT]
Droge witte wijn uit Oostenrijk, met een fruitig
en kruidig aroma.

€ 27,50

fi

fi

fi

€ 27,50

€ 5,00 / € 26,00

Speciale Wijnen
Petit Chablis, chardonnay Domaine Sébastien Dampt [FR]

€ 32,50

Pinot Noir
Révélation Pays d’Oc [FR]
Helderrode wijn met een pittig aroma van vers
rood fruit, zoals kersen en rode bessen.

€ 32,50

Cabernet Sauvignon
Château Cap Saint Martin Bordeaux [FR]
Volrood van kleur, krachtig van geur met nieuw
eikenhouten rijp bessig fruit.

Frisse, droge, sappige witte wijn met een aroma van
groene appel, licht florale nuances en wat zuivel.

Tempranillo, Matsu El Recio Tinto de Toro [SP]
Biologische 3 jaar oude houtgerijpte wijn van de
tempranillo druif. Zacht en fruitig van smaak.

€ 27,50

€ 4,50 / € 23,50

Tempranillo
Matsu El Picaro Tinto de Toro [SP]
Biologische houtgerijpte wijn van de
tempranillo druif. Vol en fruitig van smaak.

Spätburgunder, Reichsrat von Buhl, Rheinpfalz [DUI]

€ 34,50

Helderrode kleur, kruidig, verfijnd en met een zachte kersentoon
in de geur. Deze rode wijn serveren wij gekoeld!

Tempranillo, Matsu El Viejo Tinto de Toro [SP]

fi

€ 27,50

€ 5,00 / € 26,00

Chardonnay
Louis Germain [FR]
€ 5,50 / € 28,50
Intens fruitig aroma met een toets van
eikenhout. De smaak zet vol, sappig en rond in.

Vermentino
Vecchia Torre Salento Puglia [IT]
Frisdroge wijn met jn geel fruit en
een lichte toast in de geur.

Rode wijnen

Gemaakt in een oplage van slechts 2750 flessen en van de
oudste stokken van het mooiste deel van de wijngaard heet
deze wijn niet voor niets El Viejo "De oude”.

€ 47,50

Carmenère
Viña Falernia Elqui Valley [CH]
Volle en ronde rode wijn, met fraai aroma van
eikenhout, kruiden en rijpe bosvruchten.
Ripasso
Monte del Frà Valpolicella [IT]
Het ver jnde aroma bevat nuances van rijp,
gekon jt fruit, lichte kruiden en een tikje eikenhout.

€ 28,50

€ 27,50

€ 27,50

€ 27,50

€ 27,50

