BUBBELS
CAVA PUPITRE BRUT CATALUNYA 			
Cava gemaakt van de traditionele Catalaanse druiven. 14
maanden kelderrijping dragen zorg voor deze kwalitatief hoogstaande bubbel. Heerlijk als apéritief.
Xarel-lo, Macabeo, Parellada

per glas per fles

€21,50

WIT
LE CONFIDENTIEL VIN PAYS D’OC		
De wijn is lichtgeel met groene tonen. Zowel in de neus als in
de smaak herkent men zacht geel fruit zoals peer en perzik;
door de gedeeltelijke houtlagering vanille en brioche.
Het is een frisse, makkelijk drinkbare wijn die goed combineert
met diverse voor- en visgerechten. Maar zó ook niet te versmaden!
Chardonnay 100%

€4,25 €21,50

PINOT BL ANC D’ALSACE CAVE VIEIL ARMAND
Met de hand geplukt, streng geselecteerd, op fruit gevinifiëerd,
zonder houtrijping, gemaakt om lekker jong te drinken.
Pinot Blanc

€4,50 €23,00

ASTORIA “ALISIA” PINOT GRIGIO VENETO I.G.T.
Een klassieker uit het noorden van Italië. Citrus en wit fruit in
de neus. Appel, licht honing met aangename zuren.
Pinot Grigio 100%

€24,50

DOMAINE PABIOT ‘DES CHAMPS AUX MOINES’ POUILLY
FUMÉ
Groengele tint. Volle, brede neus met mineralen en witte
groenten (asperges). Stevige, mineralige vuursteensmaak met
goed fruit en frisse zuren.
Sauvignon blanc 100%

€37,50

			

WIT ZOET

VINOTHEK SPÄTLESE RHEINHESSEN		
Duitsland. De wijn heeft een zachte smaak en is lekker “mollig”
van structuur. Voor de wijndrinker die van een wat zoetere wijn
houdt.
Riesling 100%

€4,25 €21,50

ROSÉ

per glas per fles

VINCENT BOUQUET VIN PAYS D’OC		
Een pittige rosé afkomstig uit het zuiden van Frankrijk met een
aantrekkelijke diep roze kleur. De wijn geurt naar framboos en
ander rood fruit. Mondvullend, sappig met een droge finale.
Als je twijfelt tussen wit of rood…
Syrah / Grenache

€4,25 €21,50

ROOD
VINCENT BOUQUET VIN PAYS D’OC		
Een prima herkenbare rode wijn gemaakt van 100% Merlot.
Aangename rijpe smaak met wilde aardbei, zwarte bes en
kers. Soepel, uitgebalanceerd en toegankelijk.
Merlot

€4,25 €21,50

TORO D’ORO CABERNET SAUVIGNON RÉSERVA CHILI
Wijn waarvan 15 % van de wijn 8 maanden in Franse en Amerikaanse eiken vaten blijft. De wijn is diep robijnrood, intense
neus van rijpe aardbei, anijs, zoethout en karamel. Fris met
een stevige structuur die goed samengaat met de getoaste
afdronk.
Cabernet Sauvignon

€22,50

PRIMITIVO DEL SALENTO 125 PUGLIA
Elegante donkerrode volle wijn met aroma van rijpe pruimen
en kersenjam. Licht kruidig met in de finale hints van pruim en
cacao. Prachtige structuur met rijpe, volle tannines.
Primitivo

€24,50

CHÂTEAU CARTEAU SAINT EMILION GRAND CRU A.C.
(2015)
Klassieke neus. Impressies van zwart fruit en mooi geïntegreerd hout. Vriendelijke aanzet, zijdeachtige textuur, perfect
versmolten tannine en eik. Zachte kruidigheid in de afdronk.
Merlot 70%, Cabernet Franc 25%, Cabernet Sauvignon 5%

€39,50

