Wijnkaart
Huiswijnen
La Gioiosa Prosecco DOC Frizzante
Een frisse, zachte wijn met een lichte mousse en een zuivere afdronk. De
geur is fris, met aroma's van wit fruit en citrus. Wij serveren hem naturel, of
naar wens met huisgemaakte siroop van citroenmelisse.

Caresse Chardonnay-Viognier Pays d’Oc
In de geur aroma's van delicaat fruit, hazelnoten en witte bloemen, en in
de smaak een fris karakter en tonen van abrikozen en appels en hints van
amandelen. In de afdronk is hij rijp en zacht. Deze wijn is heerlijk als
aperitief of bij wit vlees of vis.

Copieux Merlot Pays d’Oc
Een bijzondere Pays d'Oc uit de l'Aude en de Herault streek. Een zachte,
rijpe en volle wijn. In de geur rood fruit zoals bessen, kersen en frambozen.
In de smaak is hij soepel en fruitig met een mooie lange afdronk.

per glas € 2,50
per fles € 15,00

per glas € 2,50
per fles € 15,00

per glas € 2,50
per fles € 15,00

Kaartwijnen
Moulin des Montarels Viognier, Côtes de Thongue 2015

per fles € 19,50

Bloemige afdronk met hints van perzik, honing, nougat en wat
nootmuskaat. Een helder gele, toegankelijke, soepele begeleider van
gevogelte, vis en koude voorgerechten

Wolfberger Pinot Gris Signature, Alsace 2015

per fles € 21,00

Een goudgele wijn, gekenmerkt door een neus van witte bloemen, hints
van noten en geroosterd brood. De smaak is rijk en goed gebalanceerd.
Heerlijk bij vis of gevogelte.

1936 80’eme Anniversaire Sauvignon, Côtes de Thongue 2015

per fles € 25,00

Gele kleur met groene reflecties. In de mond heeft hij veel vet, een mooie
mineraliteit en aromatische rijkdom; het eindigt met een aanhoudende
romigheid en een verrassende frisheid. Verrast velen dat het een 100%
Sauvignon betreft. Neus van witte bloemen, fijn bouquet, mooi fruit. Lekker
met witvlees, vis, kreeft, asperges, coquilles.

Tarani Gamay, Languedoc 2015

per fles € 17,50

Deze rosé heeft tonen van rood fruit en een bouquet van rode bessen en
frambozen. Een frisse en toegankelijke wijn.

Tarani Malbec, Languedoc 2015
Een rijpe, licht zoete smaak met veel sappig donker fruit. De wijn heeft een
warme en lange afdronk. In het bouquet vindt u rijpe pruimen, kersen, jam
en zoete kruiden.

Neffiès Prince de Languedoc AOP Syrah-Grenache-Carignan
Een rijke en kruidige wijn van het eiland van Languedoc. Met de smaak
van kersen en frambozen, en aantekeningen van kruiden in de neus. Fijne
tannines in de mond, mooie zuurgraad en complexe aroma's van rood
fruit, peper en specerijen.

Château Reverdi Carbernet Sauvignon-Merlot, Medoc 2009
De wijnen van Château Reverdi staan bekend om hun rondeur en
souplesse, maar ook om hun vitaliteit en lange levensduur. Een prachtige
jonge bordeaux die elk jaar beter wordt.

per fles € 17,50

per fles € 23,50

per fles € 32,50

Dessertwijnen
Sauternes Semillon-Sauvignon-Muscadelle
Intense en complexe geur met aroma's van perzik, honing en karamel. De
smaak is mooi in balans. Gaat goed samen met chocolade.

El Candado Pedro Ximenez Valdespino
Donkere mahoniekleur. Complex bouquet van noten, rozijnen, vijgen,
dadels en chocolade. De smaak is intens zoet, maar heel zacht en
fluwelig. Met tonen van pruimen en een lange afdronk.

per glas € 5,00
per fles € 29,00
per glas € 5,00
per fles € 29,00

Deze wijnen zijn met zorg voor u geselecteerd. Gaat uw voorkeur uit naar een ander palet, vraag gerust wat we nog meer in de kelder hebben liggen! Wij adviseren u graag.

