WIJNKAART
Open wijnen

Prijs open wijnen,

per glas
per fles

€ 3,75
€ 21,50

Mousserend
Cava conchi - Spanje, Xarel-lo, Parellada, Macabeo en Chardonnay druif, sprankelend,
fijne bubbel, eerbetoon aan alle vrouwen

Wit
Villa Don Carlos - Chili, sauvignon blanc, zacht, fruitig, mild, tonen van ananas en citrus
Torres mas Rabell blanco - Spanje, Parellada, Garnacha blanco, frisse wijn, aroma’s
verfijnd fruit en kruiden, krachtige afdronk
Legendary Pinot Grigio - Roemenie, Pinot Grigio, aroma’s van exotisch fruit, fris, soepel,
lange afdronk
Les Bertholets - Frankrijk, Chardonnay, 12 maanden rijping op Frans en Amerikaans
eiken, vol, vet
Green wine bio Sweet - Spanje, Airen, licht zoet, fruitig, biologisch

Rosé
Green wine rosé - Spanje, Tempranillo, fris, fruitig, elegant, biologisch
Radacini - Moldavië, Pinot Grigio, blush rosé, frisse fruitige zomerwijn

Rood
Villa don Carlos - Chili, Cabernet Sauvignon, zachte wijn, aroma’s van vanille, kaneel,
cacao en koffie
Torres Mas Rabell - Spanje, Garnacha Tinga Carinena, robijn rood, lichte tanines,
zoethout
Domaine La Lande - Frankrijk, Merlot, krachtig, vol van smaak, veel fruit
Lunatico - Italië, Negroamaro, zachte tanines, klein zoetje, wijn met body
Sangiovese di Marco - Italië, Sangiovese, licht gekoeld, rood paarse kleur, rood fruit,
specerijen

Alcohol vrije wijnen
Prijs open wijnen,

per glas
per fles

€ 3,75
€ 21,50

Piccolo Pierre - Frankrijk, Chardonnay en Muscat, zacht mousserend, perzik, lychee
Torres natureo - Spanje, Muscat, rijke geur, goede wijnsmaak
Torres natureo - Spanje, Syrah, granaatappel, volle zuivere smaak, zachte tannines

Wijnen per fles
Mousserend
Cava conchi, 0,375 ltr.
Spanje, Xarel-lo, Parellada, Macabeo en Chardonnay druif,
sprankelend, fijne bubbel, eerbetoon aan alle vrouwen

€ 11,50

Schlumberger Grüner Veltliner
Oostenrijk, Grüner Veltliner, fruitige geur, kruidige tonen,
een aangename frisheid, mooie zuren

€ 29,00

Champagne Dosnon et Lepage brut
Frankrijk, Chardonnay,Pinot Noir, Elegante neus met citrus,
grapefruit en toast, droog met prachtige, rijpe zuren

€ 55,00

Wit
Domaine de la Baume
Frankrijk, Viognier, kruidig, lange afdronk

€ 26,00

3 Stones Malborough
Nieuw Zeeland, Sauvignon blanc, strak droog, fris, fruitig

€ 27,50

Alta Falanghina
Italië, Falanghina, wauw wijn, strogeel, aroma's van rijpe
gele steenvruchten en specerijen, lange afdronk

€ 27,50

Domaine Wachau Federspiel
Oostenrijk, Riesling, licht bittertje, frisse zuren

€ 28,00

Trimbach
Frankrijk, Pinot Gris, krachtig fruit en kruiden

€ 38,00

Chablis 1er Cru
Frankrijk, Chardonnay, zeer droog, rijk met aroma's van
gepocheerde appels, jasmijn en peren

€ 39,00

Rosé
AIX
Frankrijk, Grenache, Cinsault, Syrah, delicaat crispy smaak, prachtig rond

€ 32,50

Rood
Carnivor
Verenigde Staten, Cabernet Sauvignon, Robuust, Complex, Rijk

€ 28,50

Chateau Mukhrani
Georgië, Saperavi, houttinten, robijnrood van kleur,
fluweelzachte tannines

€ 30,00

Rebels de batea el tinto
Spanje, Garnacha, aroma van framboos en zwart fruit, volle wijn,
fruitige tannines

€ 27,50

Mähler besse, Cheval noir
Frankrijk, merlot, Grolleau, Cabernet sauvignon, robuust, complex,
rijk, klassieke Bordeaux

€ 39,00

Clarkson Zinfandel
Verenigde Staten, Zinfandel, aroma’s van rood en zwart fruit,
zwarte peper en kruidnagel

€ 27,50

LAN Reserva 16/24
Spanje, Tempranillo, Mazuelo en Garnacha, 16 maanden vatrijping
en 24 maanden flesrijping, diepe kersenrode kleur, aroma’s van
rijp fruit en hout, smaak complex, fijne afdronk

€ 32,50

Amarone delle Valpolicella Luciano Arduini
Italië, Corvina druif, Rondinella en Sangiovese, fluweel, krachtig,
herkenbare hint naar de gedroogde druiven

€ 55,00

Dessertwijnen, per glas
Sauternes Chateau Lavignac
Frankrijk, Sémillon, Sauvignon Blanc, goudgele kleur, intens aroma’s
van honing, vanille iets marsepein en rijp fruit, volzoet, crèmig
en blijft lang na hangen

€

7,50

PX EMINENCIA
Spanje, Pedro Ximenez, rijping op eiken vaten, prachtige zoete volle wijn,
hints van vijgen, dadels en rozijnen

€

6,00

Moscato spumante
Italie, Moscato, geur aromatisch en intens, duidelijk muskaat smaak,
6% alcohol

€

3,75

