Witte Wijnen
Prosecco Spumante Brut - La Cantina Pizzolato
Wijn van 100% Glera druiven met een elegante smaak en rijk aan citrus en een licht groen appeltje.
Glas: 7,50

Fles: 37,00

Witte wijnen Frankrijk
Laurent Miquel Père et Fils, Sauvignon Blanc, Languedoc
De Sauvignon Blanc heeft een gouden kleur en complexe aroma's van mineralen, wit vruchtvlees en een hint van
witte bloesem. De smaak is fruitig en fris en heeft een uitstekende balans.
Glas: 5,50

½ liter: 16,00

Fles: 27,00

Francois Lurton Domaine les Salices, Viognier
Lichtgeel, impressies van abrikozen, rozen, bloesem, brioche en hazelnoten. Zacht en rond van smaak, maar in
balans door zijn zuren. Perzik en specerijen begeleiden de afdronk.
Glas 6,00

½ liter: 17,00

Fles: 29,00

Witte wijnen Spanje
Bodegas Anadas, Cariñena DO Care Chardonnay
Een fruitige wijn, gerijpt op eikenhout. De 100% Chardonnay heeft een frisse neus van ananas en boter en geeft
een rijk mondgevoel met een lange, fruitige afdronk.
Glas 5,50

½ liter: 16,00

Fles: 27,00

Witte wijnen Italië
Pinot Grigio, Delle Venezie, Farina
Een prachtige pure pinot grigio. De neus heeft een licht aromatisch boeket van peer en ananas met tonen van
bloemen. De wijn heeft een droge, zachte structuur.
Glas 5,50

½ liter: 16,00

Fles: 27,00

San Marzano, Salento IGP Gran Trio Bianco
Een prachtige combinatie van drie verschillende top druiven: Chardonnay, Fiano en Malvasia. De kenmerken van
de wijn zijn een strogele kleur met gouden reflecties, intense aroma's van witte bloemen en vanille. In de mond
fris en mineraal en aan het eind aangenaam geparfumeerd.
Glas 5,50

½ liter: 16,00

Fles: 27,00

Witte wijnen Oostenrijk
Grüner Veltliner, Weingut Allram, Strass
Droog, sappig en lekker verfrissend met de fruitige smaak van citrus. Het pittige vleugje peper is kenmerkend
voor de Grüner Veltliner.
Fles: 31,00

Rosé Wijnen

Palombe, Cinsault, Frankrijk
Een opwekkende, zomerse droge rosé vol geuren van rood fruit aroma’s uit het zuidwesten van Frankrijk.
Glas 5,50

½ liter: 16,00

Fles: 27,00

Rode
Wijnen
Rode wijnen Frankrijk
Palombe Rouge, Carignan, departement l'Hérault
Een lichte, fruitige wijn met plezierig ronde en soepele smaken. Glas: 5,00

½ liter: 14,50

Fles: 24,50

Rode wijnen Zuid-Amerika
Portillo Pinot Noir, Valle de Uco – Mendoza, Argentinië
Een volle, fruitige vuurrode wijn. De wijn heeft aroma’s van rijpe donkere kersen, aardbeien en er zijn subtiele hints van
kruiden te herkennen.
Glas: 5,50
½ liter: 16,00
Fles: 27,00

Errázuriz Estate Series Merlot, Chili
Deze heldere wijn wordt gedomineerd door fruit van aardbeien, kersen en pruimen, kruidige hints van balsamico en
bitterzoete chocolade.
Glas: 6,00
½ liter: 17,00
Fles: 29,00

Rode wijnen Italië
Grantrio, Rosso Salento IGP, Puglia
De wijn is een combinatie van drie prachtige rode druiven: Primitivo, Malvasia Nera en Negroamaro. In de neus aroma's
van rijpe kersen en pruimen, chocolade en specerijen. De aanzet is vol en rijk, gevolgd door een sappige, zachte en lange
afdronk.
Glas: 5,50
½ liter: 16,00
Fles: 27,00

Rode wijnen Zuid-Afrika
Busy Bee red blend, Babylons Peak
Een bijzondere SMV wijn: Syrah, Mourvedre en Viognier. Deze Viognier geeft een unieke, verfijnde, zachte en vettige smaak
aan deze rode wijn. In de geur veel zwart en rood fruit, maar ook indrukken van kruiden, vanille en witte perzik.
Glas: 6,00
½ liter: 17,50
Fles: 29,00

Fleur du Cap, essence du Cap, Shiraz
De Fleur du Cap Shiraz wordt van 100% Shiraz druiven uit de stad Shiraz, Iran, gemaakt. De wijn is geurig, fruitig en komt
krachtig en soepel over. Perfecte begeleider van 'spicy' (vlees)gerechten.
Fles: 36,00

Rode wijnen Portugal
Symington Altano Quinta, Vale da Vilarica
Het bouquet geeft impressies van rijp rood fruit, bloemen en kruiden. De stevige maar niet te zware smaak is fraai in balans
en fris.
Glas 6,50
½ liter: 20,00
Fles: 32,00

Rode wijn Libanon uit het Heilige Land
Château Musar, Gaston Hotchar
De oogst van 2003 kan in twee begrippen worden samengevat: alcohol & zuurgraad. Deze vintage is rijk aan beide.
Na een regenachtige winter viel er vanaf half april geen druppel meer en werd het heet en zonnig. In mei, toen de bloei
begon, verminderde een 10-daagse hittegolf de oogst. De wijnen brachten een jaar door in eiken barriques in het Franse
Nevers. De drie variëteiten - Cabernet Sauvignon, Cinsault en Carignan – toonden sterk contrasterende aroma's. De
uiteindelijke blend rustte nog eens 6 maanden in vaten alvorens te worden gebotteld en overgebracht naar de Château Musar
kelders, hoog in de Bergen bij Ghazir, om aan de reis van rijping en ontwikkeling te beginnen.
Fles: 66,50

