WIJNKAART

MOUSSEREND
Italië, Prosecco Pronol Frizzante
Deze licht mousserende wijn is gemaakt van de Prosecco en de
Frizzante druif.
GEUR | Fruitige met wat tonen van witte bloemen.
SMAAK | Fruitig, lichte toon van honing en een aangenaam frisse
afdronk.

4,75

23,75

Spanje, Cava Brut Conde de Caralt

6,75

32,50

4,50

22,50

4,25

21,25

Deze droge mousserende witte wijn is gemaakt van Spaanse
druivensoorten volgens de Méthode Traditionelle en rijpt 2 tot 3 jaar.
GEUR | Het bouquet is zuiver en verfijnd met aroma’s van rijp
wit fruit en vers brood.
SMAAK | Soepel en smaakt rijk met een volle afdronk.
ROSÉ
Frankrijk, Lavila Rosé 2017
Heerlijke frisse wijn uit de Lanquedoc. Druivensoorten Cinsault
& Syrah.
GEUR | De wijn is fris en de geur van sappig roodfruitig en
aangenaam licht.
SMAAK | Een mediterrane dorstlesser met een lichtroze kleur.
Spanje, Sedosa Tempranillo 2017
Tempranillo druif, uitnodigende kleur van frambozen.
GEUR | Wilde aardbeien en rode bessen.
SMAAK | Aardbeien en rijpe kersen.

WITTE WIJN
Frankrijk, Lavila 2017
Een licht gekleurde wijn met een opwekkend en aangenaam bouquet.
GEUR | Limoen en lychee
SMAAK | Rijk en sappig met een levendige afdronk.

3,95

19,75

4,95

24,75

Frankrijk, La Grande Merveille Chardonnay 2017
Druiven worden ‘s nachts geplukt om de frisse aroma’s optimaal
te behouden. 20% van de wijn krijgt houtrijping.
GEUR | De geur is intens en wordt gedomineerd door perzik en
ander tropisch fruit.
SMAAK | Is rond en zijdezacht met boterige tonen.

5,95

29,75

Zuid- Afrika, Simonsig Chenin Blanc 2017

5,50

27,50

4,75

23,75

5,95

29,75

Frankrijk, L’Auréole Blanc, Sauvignon Blanc, Colombard 2017 Een
lichte en fruitige wijn van de Sauvignon Blanc druif.
GEUR | Fris, pittig en fruitig.
SMAAK | Met tonen van wit fruit: citrus peer, en groene appel.

Chenin Blanc maakt in Zuid-Afrika 25% uit van de aangeplante
druivenstokken en wordt alom gewaardeerd voor zijn frisse en
fruitige afdronk.
GEUR | Deze uiterst fruitige wijn wordt gekenmerkt door een
zongerijpte stijl.
SMAAK | Aroma's van peer en abrikozen domineren.
Australie, Deakin Estate Moscato 2016
Halfzoete wijn. Moscato druif.
GEUR | Een heerlijke druivige geur, open, wilde voorjaarsbloemen,
lekker muskaat, een vleugje groene appel, elegant, verleidelijk en fris.
SMAAK | Lekkere zoete aanzet, met een aangename tinteling, verse
druiven, een elegante, aangenaam zoete muskaatwijn, met lekker sap
en vers fruit, maar ook frisse zuren na.
Gustave Lorentz Fleurelle 2017
Fleurelle is een blend van 50% Muscat en gelijke delen Pinot Blanc en
Sylvaner. Komt uit de Elzas bij het dorpje Bergheim.
GEUR |Fleurelle heeft een Aromatische neus.
SMAAK | Fris en geurig wit fruit.

RODE WIJN
Frankrijk, Lavila Rouge 2017
Een koele frisse fruitige wijn met kruidige tonen.
GEUR | De wijn heeft aroma’s van bosaardbeitjes en kersen, en een
licht pepertje.
SMAAK | Een romige ondertoon en een heerlijke soepele vrijwel
tannineloze afdronk.

3,95

19,75

Spanje, De Moya Justina Bobal 2016
Kersenrode wijn, Mediterraan klimaat met droge hete zomers,
wijnrijping van 4 maanden in eikenhouten vaten.
GEUR | Rood rijp fruit waaronder kersen, aardbei, toast en kruiden.
SMAAK | Ronde smaak en zachte tannines.

5,75

28,75

Italië, Torre Alta Primitivo 2017
4,95
Deze wijn is komt uit het uiterste zuidoosten van Italie, Puglia.
Druifsoort is Primitivo.
GEUR | Dieprode kleur en een warme peperige geur van rijp rood fruit.
SMAAK | De smaak is verrassend vol, met een frisse
ondertoon en een zijdezachte afdronk.

24,75

Spanje, Ramón Roqueta 2017
Tempranillo, aangevuld met Cabernet Sauvignon.
GEUR | Rijp rood en zwart fruit
SMAAK | lichte aroma’s van eikenhout, wat drop en chocolade en een
zachte romige structuur.

24,75

4,95

DESSERTWIJN
Chili, Santa Alicia
Deze zoete witte dessertwijn is gemaakt van de druivensoort
Muscatel.
GEUR | Vers geplukte druiven, citrus, sinaasappel en bloesem.
SMAAK | Subtiel en delicaat muskaatkarakter, honing, zuiver,
lichtzoet met frisheid voorop.

4,95

Portugal, Taylor’s Fine White Port
Mild met een mooie zoet-zuurbalans, gekonfijt wit fruit en
amandelen.
GEUR | Goudgeel gekleurd en geurt rijp naar marmelade en witte
vruchten.
SMAAK | Aangenaam zoet met een aanzet van zwoel gedroogd
en gekonfijt fruit: abrikoos, perzik en rozijnen.

4,95

Portugal, Taylor’s Select Ruby Port
Drie jaar gerijpt, diep robijnrood, intens fruitig.
GEUR | Herkenbaar aan de klassieke aroma’s van zwarte bessen en
bramen. In de mond is hij lekker rond en mondvullend zwoel met
heerlijke rijpe tonen van eveneens donkere vruchten.
SMAAK | heeft een langdurig afdronk met een aangenaam
geconcentreerde zoetigheid.

4,95

