Huiswijnen
WIT

prijs per

glas

Ficada Fernão Pires/Tamares/Muscat
Terras do Sado Setubal, Portugal

½ liter

4,25 13,95

fles
19,50

Droge, pittige witte wijn, fris fruitig, iets kruidig,
met nuances van abrikoos en een vleugje muskaat.

WIT ZOET Emmahof Riesling
Rheinhessen, Duitsland

4,25

13,95

19,50

Montemar Cabernet Sauvignon-Granacha
Catalunya, Spanje
4,25

13,95

19,50

4,25

13,95

19,50

4,95

19,45

25,95

Volle, lichtzoete wijn, rijk geurend naar rijp fruit,
met frisse tonen van de Rieslingdruif.

ROSÉ

Rosé met een volle kleur en een fruitig, jeugdig
aroma.De smaak zet rond en vol in; de afdronk
is fijn aromatisch en droog.

ROOD

Domaine l’Arjolle Cab. Sauv/Merlot
Côtes des Thongues, Frankrijk
Droge rode wijn, warm en kruidig-fruitig van geur
en smaak, mooi in balans.

BUBBEL

Loredan Gasparini, Asolo Prosecco,
Veneto, Italië

Fris fruitig met hint van witte perzik, tropisch fruit en amandel.
Intense smaken maar aangenaam en in balans

Maandwijnen
WIT

Sauvignon Blanc, Sierra Noble,
Central Valley, Chilli

4,45

13,95

21,15

Frisse knisperende wijn, intens geel van kleur met
geuren van rijpe citrusvruchten en een groen appeltje.

Vermentino, Paul Mas,
Pezanas, Frankrijk

5,30 16,65
25,20
Krachtige wijn met veel kleur. Zowel in geur als smaak tonen van rijp fruit,
bloemen en ietwat kruidig.

Marsanne/Viognier, Premier Rendez Vous,
Pays d’Oc, Frankrijk
5,75

18,00 27,30
Zuivere tonen van rijp fruit, kruidigheid en zelfs wat marsepein.
Een prettig filmend mondgevoel.

Chardonnay, Deakin Estate,
Victoria River, Australië

5,95 18,70
Duidelijk tonen van rijp wit en geel fruit. Subtiele indrukken
van vanille, karamel en perzik. Lekker sappig en romig.

ROOD

28,35

Tempranillo, Zinio Joven,
Rioja, Spanje

6,60 20,70 31,35
Een fijne fruitige geur van zwarte bessen, aalbessen en pruimen,
ook een beetje droppig en een pepertje. Een volle rode
wijn met vooral fris rood fruit.

Grenache, Paradou,
Côtes du Rhône, Frankrijk

5,95 18,70 28,35
In de geur rood en zwart fruit met specerijen. In de smaak aangename
ronde tonen van kersen en bessen met een hint van zwarte peper.

Monastrell, Valcanto,
Almansa, Spanje

6,40 20,05 30.40
Aards, rokerig, verleidelijke pruimen en bosbessen in de geur. Peperig,
sappig, vanille en een aangename kruidigheid in de smaak. Een
krachtpatsertje.

Shiraz, Deakin Estate,
Victoria River, Australië

5,95 18,70 28,35
Zondoorstoofd donker fruit als kers en bramen met een vleugje laurier en
drop met in de finale een klein prettig zoetje.

DESSERT

Chardonnay, Steffan Beerenauslese,
Reinhessen, Duitsland

6,45
Uitgesproken honingachtige aroma’s van botrytis. Een mooie samenspel
van frisse en zoete tonen met duidelijke tonen van perzik en mango. De
druiven voor deze wijn zijn één voor één handmatig geplukt en streng
geselecteerd.

