Witte wijnen
Italië
Lombardia

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
€4,90

Duitsland
Rheinhessen

NIERSTEINER GUTES DOMTAL
Qualitätswein Lieblich
glas
Weinkellerei Johannes Egberts, Zell
Bloemig in de geur, met een frisse, zoete, fruitige smaak.

€26,50
€4,90

Chili
Curicó Valley

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

€ 29,95
€ 5,90

Frankrijk
Languedoc

QUARTAUT CHARDONNAY
Hugues et Bernard Jeanjean, Paulhan
Volle, soepele smaak met fruit en iets eiken.
Zachte structuur, fris en goed in balans.

€29,95
€5,90

Frankrijk
Languedoc

VIGNOBLE MURET VIOGNIER
Vignoble Muret, Castelnau de Guers
Inzet is vol en sappig met steenfruit en een hintje rokerigheid
in de afdronk.

Italië
Veneto

SOAVE 'Danieli'
Fattori, Monteforte d’Alpone
Rijke, elegante smaak, mooi in balans, perzik, citrusfruit,
lekker sappig met frisse zuren en zeer verfijnd.

Zuid-Afrika
Coastal Region

RIJK’S CHENIN BLANC 'Touch'
€49,00
Rijk’s Wine Estate, Tulbagh
De smaak is soepel, naast voldoende fruit biedt de wijn een
elegante frisheid, milde zuren en kenmerken van subtiel houtgebruik.

Amerika
California

CLAY CREEK CALIFORNIA CHARDONNAY
€49,00
Clay Creek Vineyards, Manteca
Sappige smaak met fijne botertonen, perzik en wat honingtonen.
Vrij stevig met duidelijk impressies van toast, eiken en vanille.

glas

Italië
Marche

ROSSO PICENO 'Costamare'
Carminucci, Grottammare
Zachte, innemende smaak, droog, vol en fruitig, zeer elegant
met een klein bitter in de afdronk.

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
€5,90

Spanje
La Rioja

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

€32,50
€6,50

Italië
Puglia

APPASSIMENTO 'Marosso'
Tagaro, Puglia
Zuid Italiaanse blend, tonen van gestoofde pruimen en rijp zwart fruit,
Zwoele inzet, zachte ronde afdronk

€32,50

Frankrijk
Languedoc

CORBIERES CHATEAU VIEUX PARC 'Cuvée Pierre Mialhé' €35,00
Château Vieux Parc, Corbières
Volle, soepele smaak, rijk met veel rood fruit, iets kruiden, heerlijk elegant
en doordrinkbaar, goede balans met zachte tannines in de afdronk.

€39,00

Zuid-Afrika
Coastal Region

RIJK'S SHIRAZ 'Touch of Oak'
Rijk’s Wine Estate, Tulbagh
In de smaak een hint van roze peper en rozemarijn en licht gestoofd
zwart fruit. Mooie balans van hout, concentraat en zuren waardoor de
wijn zeer verteerbaar is.

Amerika

CLAY CREEK LODI ZINFANDEL 'Old Vine'
€49,00
Clay Creek Vineyards, Manteca
Zwoele, vol kruidige smaak met tonen van rozenbottel, gekonfijt rood
fruit, bramen, framboos, duidelijk houtlagering en een plezierige sappigheid.

Veneto

BARDOLINO CHIARETTO CLASSICO
Fratelli Zeni, Bardolino

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

California

glas

€29,95
€5,90

glas

glas

€26,50
€4,90

€35,00

€47,50

Champagne
Frankrijk
Champagne

Rosé wijn
Italië

Rode wijnen

Frankrijk
Champagne

CHAMPAGNE DELOT BLANC DE NOIRS 'Réserve' BRUT €75,00
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.

€75,00

