WIJNEN
Witte wijn
glas € 4,00 fles € 22,50
Luchtige blend van de Italiaanse Trebbiano
met globetrotter Chardonnay. De wijn is heerlijk fris, met aroma’s van citroenen, appels en
peren maar ook wat geel steenfruit als zoals
abrikozen. Zuiver en met aangename zuren.
Een pure opfrisser.

fles € 31.60
Monterrei ligt in het wijngebied Galicië, in het noordwesten van Spanje net aan de Portugese grens. In
Monterrei zijn de winters erg koud en de zomers
warm en droog. Dit geeft wijnen met veel aroma
met tonen van geel steenfruit zoals abrikozen, fruitig, sappig en gul. De Godello druiven van deze
Monterrei D.O. zijn op een leistenen ondergrond
verbouwd, zo ongeveer 500m boven zeeniveau.
Een druivensoort die eind vorige eeuw bijna niet meer te
verkrijgen was en nu weer volledig in opmars is.

Kaiserschoppen zoet

Steffen Riesling Steillage

Tini Trebbiano Chardonnay

glas € 4,00 fles € 22,50
Een lekker frisse, toegankelijke en vriendelijk
zoete witte wijn. Met geuren en smaken van
meloen, peer en snoepjes. Voor de liefhebber van lichtzoete wijnen, gewoon om zo te
drinken of met een klein hapje erbij.

Caillou Sauvignon
glas € 4.90 fles € 25.50
Herkenbaar Sauvignon Blanc met frisse tonen
van groene paprika en asperges. Fruitig
en verkwikkend, met een opvallend zachte
structuur, sappig en doordrinkbaar.

Heritage Chardonnay
glas € 4.90 fles € 25.50
Plezierig drinkbare Chardonnay. Met een
fijne frisheid, een klein zuurtje en lekker
fruit, tropisch, citrus en peren. De afdronk
is zacht en fris.

Duquesa Verdejo
fles € 28.30
Deze wijn is gemaakt van 100% Verdejo afkomstig van 15 jaar oude wijngaarden uit de
Rueda. Een complexe en fruitige wijn met
een knapperige frisheid die zo karakteristiek is
voor Verdejo. Heerlijk als aperitief of gecombineerd met hapjes, schaaldieren, pasta, wit
vlees en gevogelte.
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Godello Monterrei D.O.

fles € 31.10
Een droge, fruitige Riesling met een klein vetje
uit de steile hellingen van de Moezel. Deze ligging zorgt voor meer rijpheid van fruit, een zuiver
parfum en een sappige smaak met gekonfijte
ananas, grapefruit en exotische appel met een
rijpheid die je eerder bij oudere Rieslings zou
verwachten. Heerlijk om zo te drinken, verbluffend bij pasta met een witte saus of gevogelte
als fazant.

Scaia Bianca
fles € 35.90
Van de kalkrijke vulkaangrond (Scaia) in de provincie Verona komen de hand geplukte druiven
voor deze wijn. Gemaakt van ongeveer 60%
Garganega en 40% Chardonnay druiven. Bij het
maken van deze wijn wordt geen enkel houten
vat gebruikt. Daarom een zeer frisse, fruitige witte wijn met een mooie balans en een prachtig
Italiaans bittertje in de afdronk. Verrukkelijk als
aperitief of als goede begeleider van voorgerechtjes met vis, groenteschotels en koude gerechten.

Maison Sinnae Excellence
Côte du Rhône Villages
fles € 32.80
Prachtige witte Rhône wijn uit het land van de
Châteauneuf-du-Pape. De witte wijnen uit dit
wijngebied zijn helder van kleur met aroma’s van
bloemen en fruit en zijn zeer evenwichtig.
Harmonieus met een zacht mondgevoel en een
lange mineralige afdronk. Heerlijke eetwijn of
zomeravond genietwijn.

Wijnen

Rode wijn
Heritage Cabernet Sauvignon
glas € 4,00 fles € 22,50
Soepele Chileense Cabernet Sauvignon.
Donker van kleur, fruitig van geur. Karakteristiek
met zwoele cassis en rijpe kersen. De smaak is
soepel en de wijn heeft zachte tannines.

Caillou Malbec
glas € 4.90 fles € 25.50
Op-en-top Malbec! Donker paarsrood en met
een zwoele geur. Allerlei aroma’s springen het
glas uit, zoals rijpe pruimen, kersen(jam) en een
lichte kruidigheid. Vol en romig in de smaak,
plezierig aangevuld door fijne zuren en zachte
tannine. Lekker bij bijvoorbeeld (vega)burgers.

Montes Reserva Merlot
glas € 4.90 fles € 25.50
Heerlijke Chileense Merlot van wijnhuis
Montes. De wijn is diep robijnrood van kleur. De
geur is uitgesproken met veel zwoel rijp fruit
en op de achtergrond wat kruidigheid (laurier)
en een pepertje. Een soepel mondgevoel, een
prima balans en subtiel houtgebruik. Daarom
zowel heerlijk om zo te drinken maar ook uitstekend om iets bij te eten.

Nero Passo
fles € 32.50
De Neropasso wordt gemaakt van Corvinone,
Corvina en Cabernet druiven. Een deel van
de druiven die gebruikt worden voor deze
wijn is gedroogd, dit wordt de ‘appassimento’
methode genoemd. Dit is een unieke methode die kenmerkend is voor de productie van
wijnen uit de Veneto regio en het geeft volle
maar zwoele wijnen. Dit vind je ook terug in
deze wijn met tonen van zwarte kersen en
pruimen compote. Fijn en fluwelig met zachte
tannine in de afdronk.

afdronk. Rond, kruidig, fruitig en zacht.

Marqués de Riscal – Rioja Reserva
Prijs per fles € 39.50
Deze intens fruitige wijn van een beroemd en
klassiek Rioja huis heeft een complex aroma. In
de smaak subtiele tonen van houtlagering met
vanilletonen, zoete kruiden en mooi gerijpte tannines. De finale is lang en indrukwekkend.

Rosé wijn
Heritage Cabernet Sauvignon rosé
glas € 4,00 fles € 22,50
Een jonge en vrolijke rosé. Zeer fruitig, met op de
voorgrond aroma’s van aardbeien en frambozen.
Iets zwoel, goed in balans met de zuren en met
een plezierige afdronk.

Caillou Gamay rosé
glas € 4.90 fles € 25.50
Een soepele, frisse rosé gemaakt van de Gamay
Noir. Geurig rood fruit zoals aalbessen en frambozen. Levendig, droog en met een prettige
zuurgraad. Al in de 14e eeuw is de Gamay druif
bekend geworden vanuit het plaatsje Gamay,
gelegen 10 kilometer ten zuidwesten van de stad
Beaune in de Bourgogne.

Paul Mas Grenache Noir
fles € 24.50
Deze wijn is gemaakt van 100% Grenache. Na
de oogst rijpt 80% van de wijn op Amerikaans
eikenvaten en de andere 20% op Frans eiken. Dit
geeft wijn met een heerlijk fruitig karakter met
rode bessenjam en pure chocoladetonen in de
geur. Maar het fruitfeest gaat door in de smaak
met vlezige rode en blauwe bessen, gekonfijte
kers, zachte tannines en een klein pepertje in de
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