Huiswijnen per glas of fles
Wit
Sauvignon blanc Las Condes

€ 3,75

€ 20,50

Land: Chili
Streek: Santiago
Druivenras: Sauvignon
Smaak: fris, strak, droog
Heldere wijn met lichte tonen van groen erdoor verweven. Een frisse droge witte wijn. Tonen van groene appel, buxus en
bloemen geven een vriendelijke structuur. In de afdronk bijna geen zuren waardoor zeer plezierig drinken.
Een prima combinatie bij: gebakken of gepocheerde vis, gevogelte en vegetarische gerechten

Chardonnay Selva Volpina

€ 3,75

€ 20,50

Land: Italië
Streek: Umbria
Druivenras: Chardonnay
Smaak: vol en zacht
De kleur is stro geel met gouden glinsteringen. Hij heeft een combinatie van lichte fruittonen van rijp wit fruit en romige
elementen. De wijn is droog met licht vettige structuur in de afdronk.
Een prima combinatie bij: salade, vis schaal en schelpdieren, gevogelte, wit vlees, kaas, kabeljauw en botersausen

Spatlese Johannes Egberts

€ 3,75

€ 20,50

Land: Duitsland
Streek: Pfalz
Druivenras: Riesling
Smaak: zoet
Mooie balans tussen het zoet en de zuren. Vlierbloesem, peer en perzik, sappig en aangenaam fris, lichtvoetig en
verteerbaar. Aangenaam vriendelijke witte wijn
Een prima combinatie bij: salades, gevogelte, vis, pasta en kazen

Rose
Rosato Selva Volpina

€ 3,75

€ 20,50

Land: Italië
Streek: Umbria
Druivenras: Merlot
Smaak: fris, fruitig
Elegante maar felle zalmachtige kleur. De wijn is gevuld met rood fruit. In zijn smaak is hij rond met zachte tannine,
sappig fruit en levendig met een plezierige verfrissing van het gehemelte.
Een heerlijk aperitief of bij diverse salades, pastagerechten of gewoon als heerlijke dorstlesser.

Rood
Merlot - Selva Volpina

€ 3,75

€ 20,50

Land: Italië
Streek: Umbria
Druivenras: Merlot
Smaak: vol , fruitig
Zijn kleur is intens rood met paarse tinten erdoor verweven, zijn geur is fruitig met lang aanhoudende fruittonen. In zijn
smaak is hij evenwichtig en harmonieus met een langdurige ronding in de mond. De afdronk is plezierig.
Een prima combinatie bij: carpaccio, rood vlees, pasta’s of kaas

Cabernet Sauvignon L’Incontournable

€ 3,75

€ 20,50

Land: Frankrijk
Streek: Languedoc
Druivenras: Cabanet Sauvignon
Smaak: stevig, vol
Volle donker rode kleur met geuren van donker rood fruit als kersen en pruimen. Een wijn met karakter maar toch
met soepele elegante smaak. Een harmonieuze wijn met zachte tannine in de afdronk.
Een prima combinatie bij: gevogelte, rood vlees, stoofgerechten, wild, kaas of patés

Mousserend
Prosecco: Pronol

Per fles 20cl

Land: Italië
Streek: Vazzola
Druivenras: Glera
Licht bruisend en licht fruitig van smaak en met een geur van fruit.
Een prima combinatie bij: borrel, groene salades, koude voorgerechten en vis

Smaak: licht, zoet

Cava: Segura Viudas Reserva

Per fles 20cl

€ 6,00

€ 6,00

Land: Spanje
Streek: Sant Sadurní d'Anoia Druivenras: Macabue/Xarel-lo/Parellada Smaak:elegant
Deze super Cava heeft een zuivere geur van wit fruit en bloemen. Vriendelijke smaak is perfect in balans en de mousse
parelt in het glas. Het perfecte aperitief om de avond meet e beginnen en ook leuk om gewoon door te schenken.
Een prima combinatie bij: een heerlijk bij ossenhaas carpaccio, salade met kip, en natuurlijk koude visgerechten

Wijnen per fles
Wit
Vinotage Blanco

€ 23,25

Land: Spanje
Streek: Albacete
Druivenras: Verdejo Macabeo
Smaak: Rijp & rond
Eerste smaakinzet is medium geprononceerd fris met expressief fruit en vervolgens in de afdronk tonen van citrusfruit
en groene appeltjes. De smaakstijl is licht en toegankelijk zonder enige vorm van houtlagering.
Een prima combinatie bij: salades, gerechten met kip, (gerookte) vis en als aperitief .

Les Berchets Viognier

€ 25,50

Land: Frankrijk
Streek: Pays d'Oc
Druivenras: Viognier
Smaak : Kruidig
Een combinatie van groene meloen, lychee, ananas en perzik zijn terug te vinden in de geur. Een echte fruit bom van
smaken met een verfijnd karakter van witte bloemen, maakt het mondgevoel overweldigend. In de afdronk een zeer
elegante fluweelachtige smaak met tropisch fruit gevoed en karakter, wat harmoniseert tot een heerlijke ronde afdronk.
Heerlijk als: aperitief, bij schaal, en schelpdieren, lichte visgerechten, harde kazen of paddenstoelen.

Grillo Mongreno

€ 23,00

Land: Italië
Streek: Sicilië
Druivenras: Grillo
Smaak: Fris
Licht strogeel van kleur. Hij heeft een typerend aroma voor dit druivenras. Zuivere geur met expressieve aroma’s van
citrusfruit en de frisheid van de Granny Smit appel met hierdoor verweven een vleugje vanille. In de smaak is de wijn
knisperend droog met mooie zuren, licht verfrissend en fruitig in de afdronk
Een prima combinatie bij: kalfsvlees, kip, salades, kaas natuurlijk en bij rauwe of bereide vis.

Rood
Tarani Malbec

€ 22,50

Land: Frankrijk
Streek: Toulouse
Druivenras: Malbec
Smaak: Kruidig
Zeer diep donker rode kleur met tinten paars erdoor verweven. Fijne aromatische geuren van donkerrood fruit als
kersen en rijpe pruimen gecombineerd met tonen van kruiden. In zijn smaak een volle krachtige smaak met
verfrissende tonen, zijn structuur is goed in balans en de wijn heeft een lange intense afdronk.
Een prima combinatie bij: stoofschotels, lamsvlees, geroosterd of gegrild rood vlees.

Cuarton Tinto

€ 25,50

Land: Spanje
Streek: Albacete
Druivenras: Cabanet Sauvignon
Smaak: Sappig & kruidig
De wijn heeft een robijnrode kleur met een intens zwoele geur van rijp fruit als pruimen en bramen die in grote
harmonie zijn met een vleugje hout en aardse tonen. In zijn smaak is hij elegant en complex met vlezigheid en een
pittige lange afwerking met fijne tannine.
Prima als aperitief of bij: groentes, gegrilde gerechte, gevogelte.

Domaine l’Amandine Rouge

€ 24,50

Land: Frankrijk
Streek: Côtes du Rhone
Druivenras: Grenache,Syrah,Carignan
Smaak: Warm & rijk
Hij heeft de geuren van donker rood fruit als zwarte bessen en kersen in combinatie met kruiden als peper en een hint
van getoast brood. In de smaak duidelijke frisse tonen met een soepel en afgeronde structuur, hetgeen toegankelijk is.
Een heerlijke wijn om te schenken als aperitief, gekruid lamsvlees, stoofschotels, pasta gerechten.

Dessertwijn
Rood : Bérard Bertrand Banyuls

Glas € 4,50

fles € 28,50

Land: Frankrijk
Streek: Roussillon Druivenras: Grenache
Smaak: Zwoel
Deze uniek rode dessertwijn combineert diep rijp rood en zwart fruit, zoetheid en kruidigheid tot een elegant
vriendelijke wijn.
Een prima combinatie bij: desserts met (pure)chocolade, rode vruchten, karamel en kaas.

Wit : Louis Bernard Muscat De Beaumes-de Venise

Glas € 4,50

Land: Frankrijk
Streek: Rhone
Druivenras: Muscat
Bijzonder witte dessertwijn, zoet met tonen van honing en exotische fruit.
Heerlijk bij: taart, fruit, harde en blauwe kazen.

fles (0,50cl) € 18,50
Smaak: Vol & elegant

