Mousserend

Rosé Fris - fruitig - verfijnd

CAVA MAS BIGAS BRUT
29,00
Cellers de L'Arboç, L'Arboç
Cataluña - Spanje
Zacht droog - appel/peer/citrus - elegant

PRINCIPATO PINOT GRIGIO ROSATO
4,75 23,00
Cavit
Lombardije - Italië
Rood fruit - licht romig - kruidig - heerlijk soepel

PROSECCO LUNETTA
piccolo 8,50
Cavit
Trentino - Italië
Zacht droog - appel/peer/perzik/nectarine - fris

DOMAINE LE PIVE GRIS bio
26,50
Hugues et Bernard Jeanjean
Languedoc - Frankrijk
Sappig - vol - florale tonen - frisse fruitaroma’s - zachte zuren

60,50
Champagne - Frankrijk

Bij salades, vis, koude vleesgerechten, prima terraswijn

CHAMPAGNE DELOT BRUT
Delot Père et Fils
Karaktervol - fris - elegant

Weekwijnen
Voor vragen hiernaar kunt u terecht bij één van onze collega’s.

Wit
Fris - droog
LE DROPT SAUVIGNON BLANC
4,75 23,00
Terre de Vignerons
Sud-Ouest - Frankrijk
Aangenaam droog - zuiver - sappig - fris
GRÜNER VELTLINER 'FUNdament'
5,50 26,00
Weinwurm, Niederösterreich
Weinviertel - Oostenrijk
Elegant - fris - zuiver - milde kruidigheid - droge afdronk
POUILLY-FUMÉ
36,00
Annick Tinel-Blondelet
Loire - Frankrijk
Vol - citrus/appel - sappige zuren - elegante afdronk
Heerlijk bij vis koud en warm en salades

Aromatisch (licht zoet)
NIERSTEINER GUTES DOMTAL Qualitätswein
4,75 23,00
Weinkellerei Johannes Egberts Rheinhessen - Duitsland
Bloemig in de geur - fris - zoet - fruitig
Als aperitief en bij kruidige of pittige gerechten

Licht vettig
LES GRÈS CHARDONNAY
5,25 25,50
Les Vignerons de Puisserguier
Languedoc - Frankrijk
Zeer elegant - mild wit fruit - zuiver - fris - ronde, zachte afdronk
PINOT GRIGIO 'Gregoris'
6,25 27,50
Giovanni Fattori
Veneto - Italië
Soepel - heerlijk elegant - aangenaam vol - milde afdronk
CHABLIS
38,00
Domaine Thierry et Charles Hamelin Bourgogne - Frankrijk
Fris droog - mineraal - complex - schoon - ferm karakter
Fijne visbegeleiders, Chablis perfect bij de oesters

Vol - harmonisch
CHARDONNAY 'Wit' HOMMELBERG
42,50
Wijnkasteel Genoels-Elderen
Haspengouw - België
Rijk - iets vettig - mooi klassiek - elegant fris na
Voor de liefhebbers, ideaal bij vis en wit vlees

Rood
Licht - elegant
JEAN D'AOSQUE MERLOT
5,00 24,00
Hugues et Bernard Jeanjean
Languedoc - Frankrijk
Zacht - romig - veel structuur - niet te zwaar
LEYDA 'Classic' PINOT NOIR
26,50
Viña Leyda
Leyda Valley - Chili
Stevige inzet - kruidig - zuiver - fris - zachte, milde tannines
in de afdronk - ‘koel klimaat’ pinot noir
Vlees en wildgerechten

Kruidig - vol - zwart fruit
CABERNET SAUVIGNON 'Crucero'
5,00 24,50
Viña Siegel
Colchagua Valley - Chili
Rijpe bessen - iets eiken - paprika - kruidig - heerlijk sappig stevige tannines - plezierige bite
CARMENÈRE 'Crucero'
5,25 25,50
Viña Siegel
Colchagua Valley - Chili
Rijpe bramen - iets zwarte peper - paprika - kruidig ronde, rijpe tannines - plezierige bite - voldoende sap
Vlees, kruidig gevogelte of wildgerechten

Sappig - zwoel - rood fruit
THORN-CLARKE 'TERRA BAROSSA' SHIRAZ
33,50
Thorn-Clarke
Angaston - Australië
Eucalyptus - zwarte bessen - kruidnagel - peper - krachtig
- complex - rijpe tannines - zachte afdronk
Kruidig vlees, wildgerechten of stoofgerechten

Vol - geconcentreerd
DIEMERSDAL ESTATE PINOTAGE
37,50
Diemersdal Wine Estate
Coastal Region - Zuid-Afrika
Rood fruit - kruiden/specerijen - chocolade - hout
RIOJA VALLOBERA 'Crianza'
32,50
Bodegas Vallobera
La Rioja - Spanje
Sappig - lichtkruidig - hout - elegante afdronk
BOURGOGNE PINOT NOIR 'Les Fortunés'
52,50
Domaine Chanzy
Bourgogne - Frankrijk
Karakteristiek - niet te zwaar - zachte kruidentonen - iets
eiken en vanille - mooi in balans
VALPOLICELLA Classico Superiore Ripasso
45,50
Fratelli Zeni
Veneto - Italië
Rijke, volle inzet - droog - intens - kersen en morellen licht zoet van rozijnen en bitter in afdronk
Gegrild vlees, wild, gevogelte, stoofgerechten

Alcoholvrije wijnen
VINI VICI CHARDONNAY
4,25 24,50
Sektkellerei Schloss Wachenheim
Duitsland
Weelderig - druivig - restzoetje - rijpe tonen van rozijnen
LUSSORY MERLOT bio
4,25 24,50
Lussory Wines, Santiago de Compostela
Spanje
Aroma’s van bessen, kersen en drop - iets aards - veel
fruit - sappig - klein zoetje

Dessert
Rijk - zoet
CHÂTEAU DE STONY
5,00 34,00
MUSCAT DE FRONTIGNAN 'Soleil d'Hiver'
Frédéric Nodet
Languedoc - Frankrijk
Verfijnd zoet - witte dessertwijn - elegant - fris - zacht abrikoos - citrus
KOPKE FINE RUBY
4,50
Kopke
Douro - Portugal
Fris - jong - veel rood fruit in de geur - volle, warme smaak
Als aperitief, blauwschimmel kazen en
bij desserts van fruit, taart en ijs

Wines

