Wijnkaart
Huiswijnen
Galatheo Pinot Grigio, Veneto, Italie

Prijs per glas/fles

€3,95/€19,50

Frisdroge wijn met wat citrus en een klein pepertje in de afdronk.

Astruc Chardonnay, Limoux, Frankrijk

€3,95/€19,50

Elegante zachte Chardonnay, zuiver van smaak, zonder houtrijping.

Cuvée Laborie Carignan Rouge Vieilles Vignes, Languedoc, Frankrijk

€3,95/€19,50

Van oudere druivenstokken gemaakt, zacht, zwoel, een beetje cassis en pruimen.

Doppio Rosso Vino Ripassato, Veneto, Italie

€3,95/€19,50

Deels ingedroogde druiven, vol van smaak gemaakt van Corvina, Merlot en Cabernet
Sauvignon, kruidige wijn met een ronde finish.

Coté Mas Rouge, Lanquedoc, Frankrijk

€3,95/€19,50

Stevig, speelse kruidigheid en geconcentreerd fruit. Blend van Grenache Noir, Carignan,
Cinsault, Merlot en Syrah.

Coté Mas, Picquepoul frisante, Pézenas, Frankrijk
Een helder, frisse, licht sprankelende mousserende wijn. Veel lichte vruchten
met verse witte perziken. Prosecco met een Franse twist.

€4,75/€23,00

Witte wijnen
Domaine Gayda Flying Solo, Languedoc, Frankrijk

Prijs per fles

€24,50

Prachtige witte wijn gemaakt van 85% Grenache blanc en 15% Viognier.
Rijk aan wit fruit en een goede balans tussen het fruit en de zuren.

Wolftrap white, Franschhoek, Zuid-Arfika

€25,50

Spannende blend van Viognier, Grenache blanc en Chenin blanc. Rijpe aanzet en veel lengte.
Veel sap en een goede complexiteit.

Willow Way Chardonnay/Pinot Grigio, Westkaap, Zuid Afrika

€25,50

Fairtrade wijn van 80% Chardonnay en 20% Pinot Grigio. Appel, citrus en tropisch fruit
voeren de boventoon in deze wijn, lekker bij zachte kazen of kalfsvlees gerechten.

Pajzos dry Furmint, Tokaj, Hongarije

€26,50

Droge wijn van de Tokaj druif, fris en zuiver met in de aanzet iets van citrus, perzik
en peer. Stevig en mollig, complex en een hint van grapefruit en lycee.

Roman Pfaffl Gruner Veltliner vom Haus, Weinviertel, Oostenrijk

€30,50

Fantastische prijs/kwaliteit wijn van deze gerenommeerde wijnmaker, limoen met
heel veel frisheid en zuiver van smaak. Droog maar niet al te strak en een vleugje peper,
zo drinken of bij een kruidig gerecht.

Dom Diogo, Alvarinho, Portugal

€30,50

Helder en bleekgele wijn met aroma’s van meloen, peer en groene appels. Licht vettig
met een klein pepertje.

Santa Teresa, Frascati, Lazio, Italië

€30,50

Smaakvolle, tamelijke, vette en zachte wijn gemaakt van de Malvasia en Trebbiano druiven,
Welke groeien op vulkanische grond. Een wijn met een opwekkend karakter!

Vigna Dogarina Manzoni Bianco Blanc de Plana, Veneto, Italië

€32,50

Frisse rijpe fruittonen zoals papaja en ananas, een licht mineralige smaak
zijn de kenmerken voor deze bijzondere wijn van een bijzondere druif.

Paul Mas Belluguette, Languedoc, Frankrijk
Krachtige blend van Grenache Blanc, Viognier en Vermentino. Houtlagering van zes maanden.
Nuances van vanille en rijp wit fruit.

€32,50

Paul Mas Les Faisses, Lanquedoc, Frankrijk

€38,50

Krachtige Chardonnay met diepte en complexiteit. Hout opvoeding van zes maanden.
Bloemig met een vleugje limoen.

Alvarez Y Diez Mantell Blanco Verdejo, Rueda, Spanje

€38,50

100% Verdejo druiven met wat hout. Volle aanzet en een hint van vanille in de geur
en smaak. Een zeer mooie, rijpe en evenwichtige wijn.

Rode wijnen
Kaiken Malbec, Mondoza, Argentinië

Prijs per fles
€25,50

Pittige geur met een hint van vanille verkregen door de houtlagering van zes maanden.
Fluweel zachte tannines en een grote dosis rood fruit maken deze wijn helemaal compleet.

Jenius Rioja, Rioja, Spanje

€27,50

85% Tempranillo en 15% Graciano druiven. Vriendelijke Rioja met maar 3
maanden hout. Goede balans tussen het fruit en hout. Aromatisch!

Cave de Rasteau Tradition, Rhône, Frankrijk

€27,50

Gemaakt van de klassieke Rhône blend; Grenache, Syrah en Mourverdre.
Helder paarse wijn met een volle geur van bosvruchten en bloemen. Korte houtrijping
en een aantal uren op haar ‘lies’ maken deze wijn helemaal af.

Les Plos Cabardes Reserva, Languedoc, Frankrijk

€29,50

Blend van Cabernet Sauvignon, Merlot, Grenache en Syrah. Wijnen uit de Cabardes
hebben een heel eigen karakter. Krachtig, aards, gul en veel fruit. Mooi kruidig.

Weingut Thanisch Spätburgunder, Mosel, Duitsland

€34,50

Heerlijke Pinot Noir uit de Mösel. Kersenrode wijn met een krachtige smaak. Mooie
Lichte rode kleur en zijdezacht. Een Pinot Noir in Optima Forma!

Zironda Valpolicella Ripasso, Veneto, Italië

€36,50

Elegante, complexe en intense wijn gemaakt van de druivenrassen Corvina en
Rondinella. Ook wel een kleine Amarone genoemd. Sappige wijn met veel smaak.

Pianese Pietricci, Toscane, Italië

€38,50

De Sangiovese druiven ondergaan een hout rijping van 8 maanden. Intens
karakter en een heelijke neus van bramen, vanille en een hint van chocolade.
Fantastische smaak, absolute “Super Tuscan”.

Viña Tarapaca Gran Reserva Carmenere, Maipo Valley, Chili
De Gran Reserva serie is het paradepaardje van Tarapaca. De druiven ondergaan een hout
lagering van 12 maanden. Indrukwekkende wijn met in de smaak rijpe pruimen, vanille en een
beetje cacao. Intense lange nasmaak.

€38,50

