Wijnkaart
MOLENZICHT

Onze Huiswijnen

onze kaartwijnen
Onze speciaal geselecteerde witte wijnen per fles

Aperitif
SPUMANTE BRUT, FIANO DOC,

9.85

49.25

Gebied: Italië - Le Masciare Campanië

De kleur is goudgeel, de licht minerale geur met tonen van abrikoos,
peer, perzik en citrus, met een uitstekende zuurgraad. Zeer veelzijdige
mousserende wijn en beperkte productie, slechts 3.000 flessen van
gemaakt.

MÂCON VIRE-CLESSÉ ‘LONGCHAMPS’
DOMAINE DE LA VERPAILLE

49

Gebied: Frankrijk - Bourgogne

Een geconcetreerde Chardonnay met duidelijke houtrijping
en intens aroma van tropisch fruit en zachte botertonen.. De
weelderige geur van de Chardonnay in samenspel met de
tonen van hout komen goed naar voren. Deze wijn heeft een
mooie zachtheid en een lange afdronk.

Wit
STONELEIGH SAUVIGNON BLANC
Gebied: Nieuw-Zeeland - Marlborough

CHARDONNAY/FIANO
5.50

26

Gebied: Frankrijk - l’Ile, Languedoc

27,50

Gebied: Italië - Puglia - BIO

Tropisch fruit met bloemen en venkel in de neus, lichte body en
rijpe frisse zuren in de afdronk.

DOMAINE CASTELNAU VIOGNIER

3 PASSO BIANCO

Een fraaie combinatie van Chardonnay en Fiano. In de geur tonen van
geroosterde noten, rijp steenfruit, honing en weidebloemen. Een zachte
volle body en licht aromatisch van de Fiano, fruit en bloemig. Met en
frisse afdronk.
4.30

23,50

In de neus heerlijk zuiver met aroma’s van bloemen en veel rijp geel fruit. In
de mond rond met fijne romigheid maar ook frisheid van de mooie zuren.

GRÜNER VELTLINER
THOMAS SCHWARZ

32,50

Gebied: Oostenrijk - Burgenland BIO

JOHANNES SPÄTLESE
Gebied: Duitsland

4.30

23,50

Spetterende Veltliner met tonen van rinse appel en bloemen in de
geur. De frivole stijl maakt dit tot een aangenaam glas wijn met weinig
alcohol.

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.

Onze speciaal geselecteerde rode wijnen per fles

Rose‘
DOMAINE HORGELUS ROSÉ MERLOT-TANNAT
Gebied: Frankrijk - Côtes de Gascogne

4.30

23,50

SANGIOVESE, NEGROAMARO, PRIMITIVO

Mooi rosé-kleur. Frisse fruittonen als framboos en wat rode rozen.
De smaak is droog met knisperende, smaakvolle zuren en fruitige
aroma’s.

3 PASSO ROSSO

32.50

Gebied: Italië - Puglia - BIO

Een rijpe, zwoele Zuid-Italiaanse wijn met geurtonen van gedroogd fruit
en tabak. Een krachtige rijpe wijn van gedroogde druiven, deze worden
verschillende malen overgepompt
met andere most om zo een grote smaakextractie te creëren.

Rood
DOMAINE CASTELNAU MERLOT/
CABERNET SAUVIGNON

4.30

23,50

PINOT NOIR – CABERNET SAUVIGNON
BINZ & BRATT PFALZ

Gebied: Frankrijk - l’Enclos, Languedoc

Gebied: Duitsland

In de neus fruitig (vooral rode bes), leer en rokerige tonen. In de mond een
zachte, vlezige aanzet, lekker sap met heerlijk fruit. In de afdronk milde
zuren en tannines.

Het karakter is licht en daardoor heerlijk elegant met de aroma’s die je
van pinot noir wilt (bosbessen, frisse aardbei). De cabernet sauvignon
werkt als peper en zout en geeft de wijn een mooie ruggergaad met juist
voldoende tannine.

ORENIA ROUGE
DOMAINE PHILIPPE NUSSWITZ
Gebied: Frankrijk - Duché d’Uzès

Robijnrode kleur, met naast wat rood en zwart fruit ook verfijnde
kruidigheid in de neus. Aangename tannines en frisse zuren maken dit
een heerlijk glas wijn.

28.50

30.50

