Rode wijnen

Witte wijnen
Italië
Trentino

PRINCIPATO CABERNET SAUVIGNON-MERLOT
Cavit, Trento
glas
Fris rood fruit in de smaak en geur, iets kruidig met soepele tannines.

€26,50
€4,75

Spanje
La Rioja

RIOJA VALLOBERA PAGO MALARINA
Bodegas Vallobera, Laguardia
Elegante, sappige, niet te zware wijn met duidelijk het
karakter van een Rioja.

€29,95
€5,50

Frankrijk
Languedoc

QUARTAUT MERLOT
Hugues et Bernard Jeanjean, Paulhan
glas
Aangenaam soepel met rijpe tannines, harmonieus van karakter.
Zachte houttonen door korte rijping op eiken vaten.

€29,95
€5,50

€29,95
€5,50

Italië
Puglia

MAROSSO ‘Appassimento’
Tagaro, Apulië
Zuid Italiaanse blend, tonen van gestoofde pruimen en rijp zwart fruit,
Zwoele inzet, zachte ronde afdronk

€32,00

€32,00

Chili
Maipo Valley

LEYDA CARMENÈRE ‘classic’
Viña Leyda, San Antonio
Complexe geur van donker fruit en peper. Sappige kruidige wijn met
veel karakter en zachte tannines.

€31,00

Frankrijk
Côtes de Bourg

CHÂTEAU NODOZ BORDEAUX
Magdelaine Frères, Tauriac
Klassieke Bordeaux-blend van Merlot, Cabernet Sauvignon en Cabernet
Franc. Zwarte bosfruit, veel sap en lichte houttoets.

€32,00

Italië
Abruzzo

MONTEPULCIANO RISEIS
Agriverde, Caldari di Ortona
Stevige rode wijn, geur van zwarte kersen en leer. Sappige inzet, veel
karakter met rijpe tannines.

€36,00

Italië
Trentino

PRINCIPATO PINOT GRIGIO
Cavit, Trento
glas
De smaak is fruitig en droog met veel sap. Elegant, zuiver en
een tikje notig na. Verfijnd en harmonieus van karakter.

€26,50
€4,75

Duitsland
Nahe

MULLER-THURGAU
Weingut Walter Frey
Lieblich; vriendelijk zoet.

€26,50
€4,75

Chili
Curicó Valley

SAUVIGNON BLANC 'Crucero'
Viña Siegel, Palmilla
glas
Gebalanceerde smaak met frisse zuren, plezierige balans
tussen het exotische fruit en citrus.

€ 29,95
€ 5,50

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.

Oostenrijk
Niederösterreich

GRÜNER VELTLINER ‘FUNdament’
Weinwurm’s, Dobermannsdorf
Heerlijk aroma van groene appel, iets kruidig met frisse
zuivere afdronk.

Spanje
Rias Baixas

GRANBAZÁN ALBARIÑO ‘Etiqueta Verde’
€36,00
Agro de Bazán, Galicia
Zachte, volle inzet, in de mond aangenaam droog, iets kruidig
en rond, wit fruit als appel en abrikoos, opwekkend fris en zuiver.

Zuid Afrika
Coastal Region

RIJK’S CHENIN BLANC ‘Touch of oak’
€38,00
Rijk’s, Tulbagh
Kruidige geur met tonen van rijpe abrikoos en een vleugje hout.
Soepele wijn met milde zuren, elegant met een klein vetje.

Frankrijk
Bourgogne

SAINT VÉRAN ‘Tirage Précoce’
Gilles et Jean-Jacques Corsin, Mâconnais
Complexe chardonnay met fijne tonen noten en brioche.
Zacht en elegant, licht mineralig.

glas

glas

Italië
Veneto

BARDOLINO CHIARETTO CLASSICO
Fratelli Zeni, Bardolino

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

Champagne

€42,00

Frankrijk
Champagne

Rosé wijn

Frankrijk
glas

€29,95
€5,50

glas

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

