WIJNKAART
Huiswijnen
Wit
‘Las Brisas’ , Chili , Leyda valle central
Sauvignon Blanc
Zeer stuivende sauvignon met tonen van citrus, appel en in de smaak
licht exotisch. Licht filmend in de mond, droog en aangenaam.
‘Principato’, Italië ,G.T. delle Venezie, Italië
Chardonnay
Frisse, fruitige geur, elegant, zuiver van smaak. Verfijnd en harmonieus van karakter.
Deze chardonnay heeft geen houtlagering ondergaan.
Rose
Domaine Le Pive, Frankrijk, Languedoc
Sauvigon blanc 40 %, Viognier 30% en Rousanne 30%
Een sappige rosé met een volle, sappige smaak, florale tonen en frisse fruitaroma’s
van o.a. citrus en kiwi en zachte zuren.
Rood
‘Las Brisas’ , Chili , Leyda valle central
Cabernet Sauvignon-Merlot
Donkerrood van kleur. Intense geur van pruimen en bessen.
Sappige smaak met tonen van cassis en zachte tannines.
Glas 4,15

Fles 24,50

WIJNARRANGEMENT
Voor wijnen, die uitstekend passen bij de door u gekozen gerechten, kunt u een
wijnarrangement bestellen. Zo kunt u verschillende wijnen proeven voor de ultieme wijn-spijs beleving.
U kunt per gang een bijpassend glas of een BOB- glas bestellen!

WIJN VOOR THUIS
Alle wijnen die wij schenken zijn ook te koop voor thuis of als cadeau. Vraag gerust voor meer info!

Champagne & Mousserend
Champagne ‘Veuve Clicquot ”Brut
Chardonnay , pinot noir , pinot Meunier
Schitterende champagne met een fijne, romige mousse,
een fijne balans en een lange afdronk met daarin onder andere iets van honing.

fles
57
½ fles 43

Pierre Larousse Brut ,Frankrijk , Elzas
Chardonnay
Zeer smaakvolle wijn, aangenaam droog, de belletjes zorgen voor een
aangename frisheid. De chardonnay druif geeft een sappige, soepele smaak,
de afdronk is mild en verfrissend.

Glas
Fles

5
27

Pierre Zero, Frankrijk , Languedoc
Chardonnay
Wijn met een frisse, fruitige smaak met in de geur aroma's
van tropisch fruit, perzik, bloemen en lychee.
Deze wijn is op een natuurlijke manier gemaakt waarna de alcohol
aan de wijn onttrokken is met behulp van een zeer moderne centrifuge techniek.

Glas
Fles

4,5
25

Witte wijnen
Licht & Fris
Oro de Castilla, Spanje, Rueda
Verdejo
Fruitige, stuivende neus. Extractrijke smaak met tonen van
anijs en kruiden. Rijp fruit is mooi verweven in de structuur van
deze kenmerkende Verdejo-wijn.

32,5

Wairau River, Nieuw Zeeland, Marlborough,
Sauvignon Blanc
Herkenbare geur van passievrucht, groene kruiden en
roze grapefruit. In de mond heerlijk zuiver, fris en mineraal,
bijna strak met zeker voldoende vulling met een zekere
elegantie.

33

Gobelsburger “Lőssterrasse”, Oosterijk, Kamptal,
Grüner veltliner
Vruchtrijke, frisse witte wijn, met typische Grüner Veltliner geuren
als rode appel, citrusvruchten en groene peper.

33

Mosbacher Trocken, Duitsland, Pfalz
Riesling
Frisse, aromatische geur van citrusfruit.
Droge minerale inzet en vervolgens een aangename, redelijk
rijke smaak met rijpe, expressieve zuren, citrus en wit
fruit.

33

Vial, Italie ,Alto Adige
Pinot Bianco
Een mineraal aroma van wit fruit als peer en appel.
Volle en elegante smaak, zacht met veel wit fruit,
geconcentreerd met veel sap en mooie, frisse zuren.

33

Witte wijnen
Vol & Stevig
Weingut Manz, Duitsland, Rheinhessen
Grauer Burgunder
Levendige en rijpe geur. Zachte, nootachtige smaak met
wat overrijpe appel en bloemenhoning. Brede en
zwoele afdronk.

34

Thorn – Clarke, Zuid Australië, Eden Valley,
Chardonnay
Mooie balans tussen de frisse zuren en de rijpe
fruittonen van meloen en peer. Heeft een iets groene toon
van verse gepelde tuinbonen en romige avocado dat door
het goed geïntegreerde hout niet naar achteren wordt gedrukt.

33

Vouvray Sec, Frankrijk ,Loire
Chenin blanc
Droge en volle witte wijn waarin de zuren van de Chenin
in perfecte balans zijn met het ook aanwezige restsuiker,
dat zorgt voor een zachte afronding.
Mineraal van karakter met tonen van kruiden en
vuursteen. Rijk en delicaat.

33

Sancerre, Frankrijk, Loire
Sauvignon Blanc
Droge en verfijnde Loire-wijn van 100% sauvignon.
Stuivende geur waarin buxus en florale tonen te herkennen zijn.
Aangenaam droog met een minerale afdronk. Deze Sancerre is
Zeer karakteristiek door de hele verfijnde smaak, de frisheid en
de mondvullend aroma's.

35

Chasselas ‘Veilles Vignes’, Schoffit, Frankrijk, Elzas
Chasselas
Royale neus, waarin appels o.a. goudreinet. Soepele aandronk, rijke
smaak, waarin naast fruit iets van noten en oranje appel.
Zuiver en rijk in de mond,aangenaam droog met een intense finale.

33

Witte wijnen
Krachtig & Rijk
Alto Adige ‘’Hill” ,Italië, Süd Tirol
Pinot Grigio
Lichtgeel van kleur. Rond, redelijke volle, nootachtige geur
met een complexe smaak met lengte, frisse zuurgraad en romigheid.

33

Louis Cheze 50 , Frankrijk , Rhône
Viognier 50% en Chardonnay 50%
Een rijke geur met wat eikenhout, specerijen en kamille.
Zeer smaakvol, breed met wat abrikoos en een klein bittertje.

33

Salmariano, Italië, Marche
Verdicchio
Fraaie geur, waarin wit fruit, wilde bloemen en iets vanille.
Volle, ronde smaak, sappig, complex met veel fruit en
iets hout. De afdronk heeft een klein bitter van amandel.

34

Pouilly – Fuissé ‘Veilles Vignes’, Frankrijk, Bourgogne
Chardonnay
Mooi geel van kleur. Rijke, zuivere smaak met een mooie balans
tussen fruit, zuren en houtlagering. Veel finesse met iets van
amandel, honing en boter en een krachtige structuur.

42

Rode wijnen
Licht & Fris
Milton Park, Australië, Adelaide
Shiraz
Volrood van kleur. Zwoele, volle smaak, waarin eucalyptus,
zwarte peper en rijpe bosvruchten. Zeer karakteristiek met een lange finale.

32,50

Leyda Classic ,Chili , Leyda valle
Pinot Noir
Helderrood van kleur, een gerijpt aroma, waarin rood fruit als kersen,
frambozen en zwarte bessen.
Karakteristiek pinot noir, niet te zwaar, zachte kruidentonen, iets eiken en vanille.

32,50

Manz, Duitsland, Rheinhessen,
Spätburgunder
Geurig met iets van kruidnagel, licht gestoofd, aardbeien. De smaak
is rijp met een klein zoetje, kersen, pruimen en toffee. Zwoel in de afdronk.

33

Barbera d’Alba , Italië , Piemonte
Barbera
Intense fruitgeur,kruidig. Zachte en elegante smaak. Frisse zuren, verfijnde
structuur met veel rood fruit en een lange afdronk met een klein bitter.

33

Fleurie, Frankrijk, Beaujolais
Gamay
Bijna donkerrood van kleur, complexe geur waarin rozen en rood fruit.
Volle aandronk, veel sap, gezond rood fruit, intens en soepel van smaak
met zachte tannines in de afdronk.

34

Rode wijnen
Vol & Stevig
‘Mas Collet’, Spanje, Celler de Capçanes
Garnacha 25%, Cariñera 25%, Tempranillo 25% en Cabernet sauvignon 25%
Soepele, 5 mnd op barriques van amerikaans eiken houtgelagerde wijn.
Vol van smaak, lekker kruidig met veel sappigheid. Op de afdronk nuances
van vanille, rood fruit en kruiden.rijping

33

Leyda ‘Talhuen’, Chili, Leyda, Valle
Carmenère
Donker paarsrood van kleur. Intens, maar elegant in de neus.
Rijpe bramen, zwarte peper eneen kruidige toon, kenmerkend voor carmenère.
Weelderig, donker fruit met ronde tanninesen volmaakt van lengte.

33

Château Ramafort,, Frankrijk, Bordeaux
Cabernet sauvignon 50% en merlot 50%
Donkerrode kleur. Veel rood fruit als kers in geur en smaak.
Klassieke wijn, vol stevig in de mond met zachte tannines en een lange finale.

36

Zenato Ripassa , Italie, Valpolicella
Corvina, Rondinella en Oseleta.
Een intense en elegante neus van pruimen, mokka, gekonfijte vijgen
, zoete specerijen en een vleugje cacao.
Mooie balans en fluweelzacht met een mooie structuur.

36

Rijk’s ‘Touch of Oak’, Zuid Afrika, Tulbagh
Pinotage
Mooie donkerrode kleur. Royale geur van fruit als pruim, kers en aardbei,
ook iets eiken. Goede voortzetting van het fruit in de smaak, die verder vol en
elegant is, opnieuw bescheiden eiken, sappig, iets kruiden met in
de afdronk vriendelijke tannines.

38

Santenay, Frankrijk, Bourgogne
Pinot noir
Vrij dieprode kleur. Stevige geur, waarin aardbei, iets eiken en noten.
Robuuste aanzet, levendig en aanhoudend van smaak, mooi vol,
met iets eiken en een licht bitter in de afdronk.

40

Rode wijnen
Krachtig & Rijk
Fabre Montmayou, , Argentinië, Mendoza
Malbec
Diep robijnrood van kleur. In de geur rood, rijp fruit en tonen van eikenhout.
Stevige structuur, romig met aroma's van zongedroogd fruit en wat vanille.
De druiven komen van zeer oude stokken van 70 tot 110 jaar oud

33

Douro “Passagem”, Portugal, Douro
Touriga Nacional en Touriga Franca
Diep rood van kleur, veel kersenfruit in de geur en een plezierige
frisheid in de smaak. Goed verweven houttonen, krachtig met
toch voldoende elegantie.

33

Rioja Muga Reserva, Spanje , La Rioja
36
Tempranillo 70%, Garnacha 20%, Mazuelo 5%, Graciano 5%
Kastanjebruin van kleur. Rijk en zacht aroma van fruit en vanille. Complexe ontwikkelde
smaak, zachte tannines, licht tabak, gekonfijt fruit en ceder, zeer toegankelijk met een milde
afdronk.
Barolo ‘Vigneto Bussia’, Italië, Piemonte,
Nebbiolo
Helderrood. Brede geur waarin impressies van teer en rozen.
Volle, warme smaak, fluweelzacht met een intens karakter.
Rood fruit, houttonen (eiken en vanille) en frisse zuren op de droge afdronk.

42

Chateauneuf-du-Pape , Frankrijk, Rhône
45
Grenache 65%, Mouvèdre 15%, Syrah 10% Cinsault 10%
Dieprood van kleur. Klassieke en gespierde Châteauneuf-du-Pape, gemaakt volgens de
traditionele vinificatiemethode. Diep en intens van structuur, een zacht gekruide geur en een
brede, warme smaak van gestoofd, rijp fruit.
Amarone Della Valpolicella Classic, Italie, Veneto
Corvina 60% Corvinone, 20%,Rondinella 15% Molinara 5%
Diep robijn rode wijn, met een boeket van pruimen en kersen
en mooie hints van rijp fruit en noten.

54

