wijnen

ONZE HUISWIJNEN
Fritz Müller – Frizzante Rosé
Gebied: Duitsland – Rheinessen
Een fruitige wijn met een zachtfrisse smaak. De aroma’s doen
denken aan rozen en frambozen.
Sappige, lichte bubbelwijn om je avond goed mee te beginnen.

4.95

27,50

Domaine de Castelnau les Ronces Chardonnay
Gebied: Frankrijk - Pays d’Oc
Geur en smaak: Aroma’s van rijp geel fruit; peer, ananas perzik.
In de mond rond, levendig en fris met een aanhoudende
afdronk van frisse zuren ; gekonﬁjte citroen.

4.15

21,50

Domaine de Castelnau - L’Ile
Viognier
Gebied: Frankrijk - Pays d’Oc
Geur en smaak: Aroma’s van abrikoos, perzik en bloemetjes.
In de mond zachte, zoete aanval, veel sap met heerlijke rijpe
zuren en een kruidige afdronk.

4.15

21,50

Domaine de Castelnau L’Enclos Merlot/Cabernet
Gebied: Frankrijk - Pays d’Oc
Geur en smaak: Aroma’s van framboos en rode bes en rokerige
tonen. In de mond zachte, volle aanzet. Een elegante smaak
met veel sap en een ﬂuwelige afdronk met tonen van aardbei
en vanille.

4.15

21,50

Domaine Horgelus – Gascogne
Rosé (Merlot en Tannat)
Gebied: zuidwest Frankrijk
Kenmerkende frissse fruittonen van rood fruit, frambozen en
rode rozen. De smaak is droog met verﬁjnde, smaakvolle zuren
en fruitige aroma’s in de afdronk
Een veelzijdige fruitige rosé

4.15

21,50

Johannes Spätlese
Gebied: Duitsland
Een zoete indruk van perzik, vlierbloesem en peer. De natuurlijke
zoetigheid van deze wijn wordt in balans gehouden door de
zuurgraad van de druif, die de wijn een heerlijke frisse smaak
geeft.
Voor de zoete witte wijn liefhebbers.

4.15

21,50

wijnen

ONZE SPECIAAL GESELECTEERDE
WITTE WIJNEN PER FLES

Picpoul De Pinet – Condamine L’Eveque
Gebied: Frankrijk Pays d’Oc – Picpoul de Pinet
Geur en smaak: Verrassende wijn met een volle geur van rasse, groene
appeltonen. De smaak is opgewekt en mooi geconcentreerd. De wijn heeft
een volle structuur en complexere aroma’s en pittige kruidigheid. De afdronk
is mooi vanwege de opvallend ﬁjne zuren die de wijn heeft.
Een gastronomisch sterke wijn bij zowel vis- als vlees gerechten.

27,50

Vis- en vlees gerechten.

Thorn – Pinot Gris
Gebied: Nederland – Limburg Maasvallei
Geur en smaak: Klassieke en kwalitatief sterke Pinot Gris (Halfzoet) van
Nederlandse bodem. Aroma’s van citrusvruchten en abrikoos. Een rijpe,
tintelende aanzet met delicate smaaknuances van kruiden, rijp geel fruit en
een natuurlijk zoetje (honingtonen).
Laat u verassen door kwaliteit van Nederlandse bodem!

35

Visgerechten, groentes, oliën(pesto’s),
asperges, noten/pitten en wit vlees.

Heracleo – Macabeo/Sauvignon Blanc
Gebied: Spanje – Utiel Requena (Valencia)
Geur en smaak: Aroma’s van witte bloemen en tropisch fruit. Een volle (macabeo) frisse (sauvignon) en fruitige aanzet met een strakke citroenachtige
afdronk.
Geniet van deze veelzijdige Spaanse Veganistische wijn.

27,50

Zeevruchten, Kazen, Groentes, volle sauzen (ook
verassend goed bij vleesgerechten met volle sauzen)

ONZE SPECIAAL GESELECTEERDE
RODE WIJNEN PER FLES

Domaine D’Aupilhac – Lou Maset
Gebied: Frankrijk - Languedoc
Geur en smaak: Aroma’s van kruidnagel en zwart/rood fruit.
Een fruitige wijn met zachte tannines en een kruidige afdronk.
Een “zachte Syrah” om te combineren bij zowel vis- als vleesgerechten

27,50

Vlees van de grill, wit vlees, kaas en gekoeld
uitstekend bij verscheidene visgerechten.

Ribera del Duero Joven –
Biberius Tempranillo
Gebied: Gebied: Spanje, Bodegas Comenge,
Rueda en Ribera del Duero
Geur en smaak: Aroma’s van rood fruit en balsamico en een subtiele
houtrijping. In de mond een ronde zachte aanzet en de smaak van
roodfruit, vanille en kruiden. Een lange kruidige afdronk met zachte tannines.
Een volle Spaanse Tempranillo met een duidelijke “Rioja stijl”

27,50

Rood vlees, tapas, carpaccio en kazen.

Amalia Barbera d’Alba
Gebied: Italië, Piemonte - Alba
Geur en smaak: Aroma’s van bloemen, kruiden en aardse tonen. Een volle
krachtige aanzet, De smaak is krachtig, een combinatie van ﬁjne zuren, donkerrood fruit, met wat aardse tonen. Een lange afdronk met fruitige toetsen
van kersen en zachte tannines.
Een volle krachtige rode wijn zoals alleen de Italianen deze maken, welke
ook liefhebbers van Franse wijn zal kunnen bekoren!

35

Rood vlees, wild, champignons en pasta.

