Wijnkaart
Huiswijnen wit

Valdelagunde Verdejo DO
Valdelagunde Verdejo is fris, mooi droog en vol en heeft een lange afdronk.
Deze wijn is afkomstig van Bodegas Pedro Escudero uit het stadje La seca.
Lekker als aperitief, visgerechten, wit vlees of bij de borrel

€ 4,10

€ 21,50

Threesome, Chardonnay, Viognier, Sauvignon Blanc, Australië
De Chardonnay zorgt voor het gewicht en het kleine vetje, wat boterig, licht noterig, fris. Viognier draagt bij aan
het fleurige boeket en de tonen van verse witte perzik in de mond. En de heerlijke Sauvignon Blanc frist het
geheel op met een mooi zuurtje en veel finesse. Een multi-inzetbare wijn!
€ 4,75

€ 24,--

Romanuskellerei, Kaiserschoppen, Trittenheim/Mosel
Dit is een zoete en zachte wijn. Makkelijk te drinken al aperitief, lichte gerechten of een tapas
€ 4,10
-

Huiswijn rosé
Vignoble Ferret ‘Rosé de Pressée’ IGP, Côtes de Gascogne
Stuivende geur van rijp, rood fruit met een frisse balans.
Afkomstig van wijnhuis Domaine de Guillaman, een klein familiebedrijf uit Gondrin wat ligt tussen de Bordeaux
en Toulouse.
Lekker als aperitief, bij de borrel, gegrild of gebakken vis en harde kaassoorten.
€ 4,10
€ 21,50

Huiswijnen rood

Les 5 Vallees, Merlot/ Grenache Noir
Dieppaarse kleur met robijntinten. Complex bouquet met aroma's van bramen, pruimen en kruidige smaken.
Het palet is rijk en zacht met rijpe tannines. Met een medium tot full body en een langdurige afdronk.
Lekker bij gegrild vlees, lams –of kalfsvlees en zachte kazen.
€ 4,10
€ 21,50

Feudi di San Marzano, Gran Trio Rosso, Salento Italië
Een zonovergoten wijn gemaakt van de lokale druivenrassen Primitivo, Malvasia Nera en Negroamaro.
De neus geurt naar aroma’s van rijpe kersen en pruimen, chocolade en specerijen. De aanzet is vol en rijk,
gevolgd door een sappige, zachte en lange afdronk.
Lekker bij rood vlees, gegrilde vleesgerechten en rijpe kazen.
€ 4,75
€ 24,--

Seizoen wijnen wit

Castelnuovo Pinot Grigio blush rose, Veneto, Italië
In de neus veel florale en aroma’s. In de mond een zeer zachte fruitige witte wijn met tonen van perzik en
lichte citrusvruchten.
€ 5,--

€ 25,--

Savalan Sauvignon Blanc, Azerbeidzjan
Bleekgeel van kleur. De geur stuift als het ware uit het glas, knisperend frisse geuren van buxus, bladeren van
zwarte bessen, iets kruisbessen. In de smaak is het een tintelfrisse, droge, levendige wijn met ragfijne
kruidigheid, fruitvol en ongelofelijk smaakvol.

€ 5,--

€ 25,--

Seizoen wijn rood
Dom Doriac Réserve, Cabernet Sauvignon, Merlot, Frankrijk
Robijnrood van kleur. In de geur zacht, rijp bessenfruit, vleugje cederhout met fijne kruidigheden. De smaak is
in aanzet fruitrijk, mondvullend, fijne vulling met smaakvolle afdronk.

€ 5,--

€ 25,--

