Iets te vieren?
€ 5,50
- Cava D’arciac Delecció Brut, Cellers de L'Arboç, L'Arboç
/
Bloemen en rijp fruit in het aroma. Zacht droge mousse in de mond met iets appel, peer en citrusfruit in de smaak, goede vulling, elegant en
zuiver en modern gemaakt. Het wijngebied Penedès in Catalonië/Catalunya ligt ten zuidwesten van Barcelona. Het is een heuvelachtig gebied dat € 26,zich uitstrekt vanaf de kust tot ongeveer 35 km in het binnenland. Deze cava heeft een frisse, zachte bubbel en voelt zacht in de mond.
- Champagne Delot Brut, Delot Père et Fils, Celles sur Ource
Bleekgeel van kleur. Ingetogen aroma, waarin wit fruit, toast. Frisse, elegante inzet met een zachte mousse, schoon en zuiver in de mond,
aangenaam droog, redelijk breed en complex. Deze kleine wijnboer maakt al ruim 60 jaar zijn eigen Champagne. De wijngaarden van Delot
liggen in de zogenaamde 'Côtes de Bar', een deel van het Champagnegebied, gelegen ruim 100 km ten zuiden van Reims.

€ 47,-

wiTTe wijnen
- Silvaner Trocken, Raddeck, Rheinhessen
Heerlijke droge, witte wijn van het wijnhuis Raddeck uit Nierstein gelegen in het wijngebied Rheinhessen in Duitsland.
Deze allemansvriend heeft een frisse, mineraalachtige smaak en een fruitige afdronk die nooit verveelt. Dit wijnhuis is in
1784 opgericht en is sindsdien een echt familiebedrijf waar kennis over de wijnproductie aan elkaar wordt doorgegeven.

€ 4,50
/
€ 21,-

€ 5,- Chardonnay Le Pinada, Les Vignerons de Puisserguier, Languedoc
/
Tropisch rijp fruit geeft veel dikte in aanzet en met zijn milde zuren is de afdronk rond en zacht. De wijngaarden van
Puisserguier zijn omringd door ruige bodems met stekelige gewas, hierdoor kunt u aroma’s ruiken als lavendel en rozemarijn. € 24,- Marsanne, Louis Chèze, Pangon-Limon
Volgeel van kleur. Een iets ingetogen geur waarin veldbloemen en kamille terugkeren. Droog maar toch rijk van smaak, wat
honing, rondeur en sap. Blijft lang na. Louis Chèze, gestart in 1978 met 1 hectare wijngaard in Saint-Joseph, bezit momenteel
45 ha. Het gebied van de Vin de Pays des Collines Rhodaniennes ligt in het wijngebied van de Rhône.

€ 29,-

- Schieffer Riesling, Von Volxum
Lichtgele kleur. Frisse, aromatische geur met veel fruit als abrikoos en reine claude. Droge, minerale inzet en een zijdezachte
afdronk met lengte en finesse. Deze wijn komt uit het Mosel gebied in Duitsland. Eén van de mooiste wijngebieden in
Duitsland waar de Rieslingdruif erg goed groeit vanwege het klimaat, de heuvelachtige omgeving en de leistenen bodem.

€ 31,-

- Chardonnay, Te Mata 'Estate Vineyards'
Fijne geur van fruit, iets eiken. Droge, minerale inzet, zachte zuren, complexe smaak waarin lichte fruittonen, zoals verse
vijgen en nectarine, een mooie balans vormen met de subtiele smaak van hazelnoot en eiken. Deze wijn is afkomstig van
Te Mata Estate, het oudste wijnhuis van Nieuw-Zeeland dat in 1896 in Havelock is opgericht.

€ 33,-

- Chablis, Domaine Thierry et Charles Hamelin, Lignorelles
€ 38,Frisdroge Chablis met een minerale, complexe smaak. Naast een kenmerkende frisheid heeft de wijn een soepele, milde smaak.
Zo smaakt een echte Chablis. Thierry Hamelin bezit in totaal 36,7 ha wijngaard in de dorpen Lignorelles, Beines en Poinchy.
Het is een familiebedrijf van vader op zoon, gesticht rond 1840.

Rosé wijn
- Spätburgunder rosé, Raddeck, Rheinhessen
Een heerlijke droge, maar fruitige rosé uit het Rheinhessen gebied in Duitsland. De rosé heeft een licht zoetje in de afdronk, een verfrissend
karakter en heeft de perfecte balans tussen droog en zoet. Dit familiebedrijf wordt gerund door moeder Birgit en zoon Stefan en is opgericht
in 1784.

€ 4,50
/
€ 21,-

Rode wijnen
- Los Condes Tempranilo, Bodegas 1898 SL., Manresa
Robijnrode kleur. Klein rood fruit zoals kersen en bessen in de geur; lichte houtlagering. Sappige, romige structuur met
tonen van kersen en zachte tannine. Prima in balans. Bodegas Ramón Roqueta is gevestigd in het plaatsje Manresa en is
sinds 1898 in bezit van de familie Roqueta. Hier wordt al door vier generaties gepassioneerd wijn gemaakt.

€ 4,50
/
€ 21,-

- Passo del Sud ‘Appasssimento’, Progetto Vino, Puglia
Vol rood van kleur. In de geur een zwoele toon, gestoofde pruimen en rijp fruit. Een ronde inzet, niet te zwaar, veel fruit
met een klein zoetje. Rond, zwoel en aangenaam na. Het wijngebied Apulië, Italiaans Puglia, ligt in het uiterste zuiden van
Italië. Met ruim 100.000 ha wijngaard is het een van de grootste wijngebieden van Italië.

€ 5,/
€ 24,-

- Spätburgunder Rotwein Trocken, Raddeck, Reinhessen
Lichtrode wijn, met veel fruit, aromatisch en zachte smaak van lichte houtinvloed. De wijn is niet te zwaar en is geprezen
vanwege zijn toegankelijkheid en relatief soepele inzetbaarheid bij uiteenlopende gerechten. Dit familiebedrijf wordt gerund door
moeder Birgit en zoon Stefan en is opgericht in 1784.

€ 28,-

- Priorat, Onix classic, Vinicola Del Priorat
Intens paars-rode kleur. Geur van kersen en pruimen. Deze fruitsoorten zijn ook in de smaak terug te vinden. Een vleugje
chocolade vindt u ook terug in het smaakpallet. Droog van stijl, veel kruiden, volle smaak en een lange lengte. De wijn
heeft een vurige finale. Priorat is een comarca van de Spaanse autonome regio Catalonië. Het is onderdeel van de provincie
Tarragona.

€ 31,-

- Château des Tourelles, Lalande-de-Pomerol, Bordeaux, Pomerol
Redelijk brede, maar niet te zware Lalande de Pomerol. Sappig fruit, licht aardse tonen van laurier, leer, iets eiken, mooie
balans met in de afdronk een zachte kruidigheid. Lalande-de-Pomerol ligt net ten noorden van Pomerol, de wijnen zijn soms
wat lichter dan die uit Pomerol, ze bezitten doorgaans veel elegantie en souplesse.

€ 36,-

- Rioja Muga ‘Reserva’, Bodegas Muga, Haro
Kastanjebruin van kleur. Rijk en zacht aroma van fruit en vanille. Complexe ontwikkelde smaak, zachte tannines, licht tabak,
gekonfijt fruit en ceder, zeer toegankelijk met een milde afdronk. Bodegas Muga, een familiebedrijf opgericht in 1932, staat
bekend om haar traditioneel gemaakte Rioja’s en wordt internationaal tot de beste producenten van Rioja gerekend. Dit is
de absolute topper met sterk karakter op onze wijnkaart!

€ 45,-

