WiTTe mouSSerende wijnen
Macabeo|Cava D’arciac Delecció Brut|Cellers de L'Arboç|Cataluña|Spanje
Macabeo 40%, parellada 20%, xarel.lo 40%
Bloemen en rijp fruit in het aroma. Zachtdroge mousse in de mond met iets appel, peer en citrusfruit in de smaak, goede vulling, elegant en
zuiver en modern gemaakt.
Pinot Noir|Champagne Delot Brut|Delot Père et Fils & Celles sur Ource|Champagne|Frankrijk
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.

€ 6,-/
€ 27,-

€ 8,5 /
€ 47,-

wiTTe wijnen
Silvaner Trocken|Weingut Raddeck|Rheinhessen|Duitsland
Deze droge en biologische wijn is lekker mineralig. De Silvaner heeft verfrissende, maar zachte zuren en florale tonen.
Zeer zuiver, eerlijk en ongecompliceerd.

€ 4,5 /
€ 23,-

Chardonnay|Dom Doriac Réserve|Cooperatie Narbonnais|Languedoc|Frankrijk
Romige, sappige witte wijn met veel rijp wit/geel fruit zoals peer, perzik, kruidigheid en bloemig in de neus, iets zwoel en
soepel. Licht vettig in smaak, aangename volle houttonen en mondvullend.

€ 5,- /
€ 26,-

Verdejo|La Tapa Roca|Rueda|Spanje
Fris een sappig, met citrus, perzik, peer, mango en limoen. Likje kruidigheid ook. Gewoon erg lekker!

€ 5,- /
€ 26,-

Gewürztraminer|Cojón de Gato|Vinos Divertidos|Somontano|Spanje
Gewurztraminer heeft altijd veel geur en smaak, deze witte wijn is mooi droog en wat subtieler. Elegant dus met rijpe
mango, ananas, groene kruiden, beetje peer ook. Mooi zacht en licht romig.

€ 31,-

Riesling|Weingut Van Volxem|Mosel|Duitsland
Diverse Rieslingwijnen van dit wijnhuis beschikbaar. Vraag naar het huidige aanbod.

€ 32,-

Chardonnay|Te Mata ‘Estate Vineyards’|Te Mata Estate, Havelock North|Hawke's Bay|Nieuw-Zeeland
Fijne geur van fruit, iets eiken. Droge, minerale inzet, zachte zuren, complexe smaak waarin lichte fruittonen, zoals verse
vijgen en nectarine, die een mooie balans vormen met de subtiele smaak van hazelnoot en eiken. Prachtig samenspel van
elegantie, kracht, houtlagering en fruit.

€ 33,-

Viognier|Louis Chèze|Rhône|Frankrijk
Goudgeel van kleur. Een rijke geur met wat specerijen en bloemen. Zeer smaakvol, breed met wat amandelpitten en een
klein bittertje. Blijft lang na.

€ 34,-

Chenin Blanc|Rijk’s Chenin Blanc ‘Touch of Oak’|Coastal Region Tulbagh|Zuid-Afrika
Lichtgeel van kleur. De smaak is soepel, naast voldoende fruit biedt de wijn een elegante frisheid, milde zuren en
kenmerken van subtiel houtgebruik.

€ 36,-

Albariño|Granzaban ‘Etiqueta Ámbar’ Albariño| Agro de Bazán|Galicië|Spanje
Bleek gouden kleur. Zeer aromatisch, groene appel, citrus, banaan en ananas. Frisse, smaakopwekkende wijn, vol, met een
elegant, wat rins karakter. Zuiver en lang van afdronk, modern Spaans van karakter.

€ 39,-

Rosé wijn
Spätburgunder|Weingut Raddeck|Rheinhessen|Duitsland
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.

€ 4,5 /
€ 23,-

Rode wijnen
Tempranillo|Ojo de Liebre|Vinos Divertidos|Somontano|Spanje
Vol en rijk. Mooi gelaagd: frisheid, kruidigheid, bramen en kersen, hout, vanille, chocola. Balans door medium tannines en
frisheid. Diepe kleur.

€ 4,5 /
€ 23,-

Spätburgunder|Weingut Eimermann Domtalhof|Rheinhessen|Duitsland
Aroma's van sappige zure kersen en rijpe aardbeien, vergezeld met subtiel kruidige tonen, lokken de neus. De smaak is
sterk, met helder fruit, milde zuurgraad en aangename structuur.

€ 5,- /
€ 26,-

Appassimento|Passo del Sud|Progetto Vino|Puglia|Italië
Gemaakt van primitivo, negroamaro, nero di troia en merlot. Vol rood van kleur. In de geur een zwoele toon, gestoofde
pruimen en rijp fruit. Een ronde inzet, niet te zwaar, veel fruit en met een klein zoetje. Rond, zwoel en aangenaam na.

€ 5,- /
€ 26,-

Malbec|Fabre Montmayou Malbec Gran Reservado|Bodegas Fabre, Luján de Cuyo|Mendoza|Argentinië
Intens diep donkerrood van kleur. In de complexe geur concentraat van donkerrood bessig fruit, mooie tonen van Frans eiken, veel kers en
chocolade. Stevig glas wijn met een goede balans in de houtlagering. In de smaak veel fruit, goede houttoets en intens lang na.

€ 35,-

Shiraz|Shotfire Shiraz|Thorn-Clarke, Angaston|Barossa Valley|Australië
Duidelijk een Barossa Valley shiraz. Dieprood van kleur. Naast duidelijk rijpe bessen, peper en vanille zijn er veel complexe tonen van bacon,
gekarameliseerde vijgen en kruiden. Mooie balans, met frisse zuren met veel kracht en lange afdronk.

€ 36,-

Merlot|Chateaux Mauvezin|Vignobles Cassat & Fils, Saint-Emilion|Bordeaux, Saint-Emilion|Frankrijk
Cabernet franc 30%, cabernet sauvignon 10%, merlot 60%
Mooie, complexe en solide Saint-Emilion met in de neus rijp fruit, truffel, iets munt, pepertje. In de mond vol en rijk met
een verfijnde elegantie, zeer gezond, soepel, iets eiken, alles in harmonie. Cassat et Fils is een oud familiebedrijf met een
gedegen ervaring en liefde voor het vak.

€ 45,-

Tempranillo|Rioja Muga ‘Reserva’|Bodegas Muga, Haro|La Rioja, La Rioja Alta|Spanje
Garnacha (grenache) 20%, graciano 5%, mazuelo 5%, tempranillo 70%
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.

€ 47,-

