Rode wijnen

Witte wijnen
Italië
Trentino

PRINCIPATO PINOT GRIGIO
Cavit, Trento

glas

€23,50
€4,25

glas

€23,50
€4,25

glas

€ 29,00
€ 5,25

glas

€29,00
€5,25

De smaak is droog met veel sap, elegant en zuiver en
een tikje notig na. Verfijnd en harmonieus van karakter.

Duitsland
Nahe

MULLER-THURGAU
Weingut Walter Frey

Curicó Valley

SAUVIGNON BLANC 'Crucero'
Viña Siegel, Palmilla

Trentino

Spanje

Lieblich; vriendelijk zoet.

Chili

Italië

La Rioja

Frankrijk
Languedoc

Gebalanceerde smaak met frisse zuren, plezierige balans
tussen het exotische fruit, citrus tonen en alcohol.

Australië
Barossa Valley

MILTON PARK CHARDONNAY
Thorn-Clarke, Angaston
Een frisse, ronde smaak met tonen van tropisch fruit
dat mooi verweven is met de lichte houttoets.

Spanje
Castilla y León

€29,00

Piëmonte

MONFERRATO 'Montej' Bianco
Villa Sparina, Monterotondo

€26,00

Zachte, volle inzet, in de mond aangenaam droog, iets kruidig
en rond, wit fruit als appel en abrikoos, opwekkend fris en zuiver.

Frankrijk
Rhône

CINQUANTE 50
Louis Chèze, Pangon-Limony
Zeer smaakvol, breed met wat abrikoos, een klein bittertje met
een lange afdronk.

Italië
Alto Adige

PINOT GRIGIO 'Söll'
Kellerei Kaltern, Kaltern

BARDOLINO CHIARETTO CLASSICO
Fratelli Zeni, Bardolino

Zachte zoete inzet, sappig rood fruit, heerlijk rond,
dorstlessend, levendig met een milde afdronk.

QUARTAUT MERLOT
Hugues et Bernard Jeanjean, Paulhan

glas

€29,00
€5,25

Elegante, sappige, niet te zware wijn met duidelijk het
karakter van een Rioja.

Aangenaam soepel met rijpe tannines, harmonieus van karakter.
Zachte houttonen door korte rijping op eiken vaten.

FLEURIE 'La Madone' VIEILLES VIGNES
Domaine Chaintreuil, Fleurie

€29,00

Castilla y León

RIBERA DEL DUERO 'La Planta'
Bodegas Arzuaga Navarro, Quintanilla de Onésimo

€32,00

Australië
South Australia

THORN-CLARKE 'Shotfire' SHIRAZ
Thorn-Clarke, Angaston

€38,00

Frankrijk
Beaujolais

Frisse, zuivere inzet, rijp fruit, mooie volle smaak, zachte zuren
en iets eiken, goed in balans.

Volle doch elegante malbec met veel finesse en aroma's van zongedroogd fruit, ceder
en wat vanille. Goede balans tussen fruit, alcohol, tannine en zuren.

Volle aandronk, veel sap, gezond rood fruit, intens en soepel
van smaak met zachte tannines in de afdronk.

Volle smaak met tonen van houtlagering, kaneel en een zwoele, zachte afdronk.

Naast duidelijk rijpe bessen, peper en vanille zijn er veel complexe tonen van bacon,
gekarameliseerde vijgen en kruiden. Mooie balans, met frisse zuren met veel kracht en
lange afdronk.

Champagne
Frankrijk
Champagne

glas

€29,00
€5,25

€29,00

€44,00

Rosé wijn
Veneto

glas

FABRE MONTMAYOU MALBEC 'Reservado'
Bodegas Fabre, Luján de Cuyo

Mendoza

In de mond peer, vanille en iets van geroosterde amandelen.
Vol en heerlijk fris, ondersteund door lichte tonen van eikenhout.

Italië

RIOJA VALLOBERA PAGO MALARINA
Bodegas Vallobera, Laguardia

Fris rood fruit in de smaak en geur, iets kruidig met soepele tannines.

€26,00

Spanje
€38,00

€23,50
€4,25

MONFERRATO 'Montej' Rosso
Villa Sparina, Monterotondo

Piëmonte

Argentinië

RUEDA VERDEJO LIAS 'Finca Tresolmos'
Bodegas Garciarévalo, Matapozuelos

Extractrijke verfijnde smaak, een goede vulling, met tonen van wit fruit,
citrus, anijs en kruiden. Zeer zacht en verfijnd in de afdronk.

Italië

Italië

PRINCIPATO CABERNET SAUVIGNON-MERLOT
Cavit, Trento
glas

€29,00
€5,25
Frankrijk
Champagne

CHAMPAGNE DELOT BLANC DE NOIRS 'Réserve' BRUT €69,00
Delot Père et Fils, Celles sur Ource
Frisse, elegante inzet met een zachte mousse, schoon en zuiver in
de mond, aangenaam droog en complex.

CHAMPAGNE DELOT 'Grande Réserve' DEMI-SEC
Delot Père et Fils, Celles sur Ource

Zachte, rijpe smaak, mondvullend, naast peer ook wat getoast brood.
Aangenaam fris en zuiver, rijk en mollig, met een mooie mousse.

€69,00

