W I J N K A A RT
WIJNEN PER GLAS
DON PAULO, SAUVIGON - SPANJE - WIT
Jonge wijn, groen met smaken van appels en peer.
Deze frisse wijn is toegankelijk fruitig met een bloemig aroma.

GLAS 3,60
FLES 19,75

CERF VOLANT, CHARDONNAY - FRANKRIJK - WIT
Aangename witte wijn vol met botertoetsen en aroma’s van rijpe peer.
Zacht en verleidelijk, fijn drinkbaar en van 100% Chardonnay druiven.

GLAS 4,50
FLES 26,50

KLOSTER GOLD, MOEZEL - DUITSLAND - ZOET
Prettige alledaagse zoete witte wijn met een fris toontje.
Goed gekoeld het lekkerste, ook als aperitief op het terras.

GLAS 3,60
FLES 19,75

DON PAULO, ROSADO TEMPRANILLO - SPANJE - ROSÉ
Van de Tempranillo- druif die uitstekend rijpt in het zonovergoten La Mancha.
Tonen van framboos en aardbei, niet zoet wel zeer aangenaam.

GLAS 3,60
FLES 19,75

DON PAULO, TINTO TEMPRANILLO - SPANJE - ROOD
Fris en fruitige wijn met rijpe vruchten en iets kruidigheid in de afdronk.
Wordt gedomineerd met aroma van kers, zwarte bes, aardbei en pruim.

GLAS 3,60
FLES 19,75

CERF VOLANT, SYRAH - FRANKRIJK - ROOD
Een kruidige en volle rode wijn met een prachtige robijnrode kleur.
Met rookaroma’s en vanille in de geur en rijp zwartfruit in de afdronk.

GLAS 4,50
FLES 26,50

VAL D’OCA, PROSECCO FRIZZANTE - ITALIË - BUBBEL
Prosecco met geur van perzik, rond zuurtje en mooie zachte mousse.
Lekker bij salades, vis, schaal- en schelpdieren en als verfrissend aperitief.

GLAS 5,75
FLES 29,50

WIJNEN PER FLES
LES COLIMONTS,VIOGNIER - FRANKRIJK - WIT
Een aangename geur van een bloementuin en rijpboomfruit komt tegemoet
uit het glas. Absoluut een bescheiden Viognier, met zachte en vriendelijke
aroma’s en toch een volle rijpe en iets vettige smaak.
ELFENHOF, GRÜNER VELTLINER - OOSTENRIJK - WIT
Deze verkwikkende frisse wijn heeft een geur van citrusfruit met een vleugje
witte peper, een fruitige smaak met een aangename zuurgraad. Een wijn voor
allerlei gelegenheden, een allemansvriend. De nuance van acaciahoning zal u
aangenaam verrassen in de afdronk.
NAUTIC CÔTES MER, PROVENCE - FRANKRIJK - ROSÉ
Kenmerkend van kleur door zijn afkomst uit de Provence, bleekroze met een
nuance van perzik. De geur doet meteen denken aan roodfruit vooral aardbei,
naast het subtiele parfum van rozen en lavendel. De smaak is eveneens zacht,
fruitig rond en fijne zuren in de afdronk.
LES COLIMONTS, CABERNET SAUVIGNON - FRANKRIJK - ROOD
Een wijn die van kop tot staart gelijkwaardig is. Een mooie balans tussen pruim,
braam, aardse tonen als leder en zuren. Een wijn met aangename tannine en
een volle finale met rijp donkerfruit.
ASARA PICKLED FISH, PINOTAGE - ZUID-AFRIKA - ROOD
Pickled Fish is geïnspireerd door de Zuid-Afrikaanse keuken, waar het
gelijknamige gerecht een specialiteit is. Deze wijn is zo gemaakt dat het net
zo aangenaam drinkt als dat het gerecht smaakt. Deze 100% Pinotage is op
hout gerijpt waardoor het intense aroma’s ontwikkeld van braam en koffie,
gevolgd door kers en gerookte bacon.

FLES 32,50

FLES 32,50

FLES 39,50

FLES 32,50

FLES 32,50

CAVES KRIER, CUVÉE ELYSÉE BLANC BRUT - LUXEMBURG - BUBBEL
Voor eeuwen staat een mousserende wijn voor ‘Joie de Vivre’. Dat succes is
FLES 36,00
ook gegarandeerd met deze verfrissende mousserende wijn uit Luxemburg met
een fruitige neus en romige mousse. Een geur van groene appel, witte bloemen
en een lange frisse afdronk met aangenaam citrusfruit in de smaak. De Cuvée Elysée
is toegankelijk, excellent van smaak en heeft een mooie aanhoudende finale.
Werkelijk een heerlijke Brut voor elke feestelijke aangelegenheid!

