R O S'E W IJ N EN

		

glas

fles

LE MONTALUS ROSÉ

5.50

27.50

FRANKRIJK, DE PAYS D’OC
Mooi fragiel rosé-kleurtje. In de neus geeft de wijn kraakverse aroma’s van
vooral citrus en appel. Aangevuld met een licht zweempje bosaardbei. De smaak
van de wijn is licht, helder, knisperend fris en ongelofelijk dorstlessend.
Een eersteklas doordrinker, perfect voor de warme zomerdagen.

DOMAINE DE LA SANGLIÈRE LA SEDUCTION ROSÉ

39.50

FRANKRIJK, PROVENCE
La Seduction; treffend gekozen naam, want deze wijn straalt één en
al verleiding uit. De zachtroze kleur om te beginnen. Vervolgens het
aantrekkelijke, zachtfruitige parfum. En de mooie, goed gevulde smaak maakt
het helemaal af. Niet ingewikkeld, wel heel erg lekker, in iedere zomerse
setting die je je kan bedenken.

M O U SS ER EN D E W IJ N E N

		

PROSECCO SEQ ULTRA

WIJNEN

fles

0,2 L 7.50

ITALIË | BRUT
Aangenaam fris droog met een klein spoortje zoet wat deze wijn erg
aantrekkelijk maakt als aperitief.		

COL DI LUNA PROSECCO

35.00

BRUT MILLESIMAT | TREVISO DOC | ITALIË, VENETO
Deze fraaie prosecco is gemaakt volgens de Spumante methode, waardoor
de mousse prachtig verdeeld is in de wijn. De zachte smaak in combinatie
met de fijne belletjes maken deze wijn zo ontzettend lekker.

CHAMPAGNE MAURICE VESSELLE

65.00

FRANKRIJK, BOUZY | CHARDONNAY, PINOT NOIR | PINOT MEUNIER
Een heldere bleekgele kleur met een zachte mousse. Ietsje getoast in zijn
geur en een mooie frisse krachtige smaak. De afdronk is lang en spatzuiver.
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W I T T E W IJ N EN

		

glas

fles

DEBUS BACCHUS BLAUE FLASCHE

5.00

25.00

DUITSLAND, RHEINHESSEN

5.50

27.50

FRANKRIJK LANGUEDOC & ROUSSILLON

Loepzuivere Sauvignon Blanc uit Zuid-Frankrijk. De geur is stuivend
met indrukken van gemaaid gras, groene appel en citrusfruit.
De smaak blijft elegant droog en heeft een comfortabele afdronk.

CHATEAU BEAUVIGNAC CHARDONNAY

5.50

27.75

FRANKRIJK, LANGUEDOC
Geur van rijpe appels, vleugje vanille en witte bloemen. Vol van smaak,
krachtig en mondvullend. Houtgerijpt. De heerlijke afdronk doet verlangen
naar nog een slok. De wijn gaat goed samen met paling en sliptong.

LISONJA RUEDA VERDEJO

6.00

29.50

SPANJE, RUEDA
De Verdejo geeft een heerlijke frisse witte wijn, bomvol fruitindrukken licht van
kleur stuivend van geur en lekker sappig in de mond. De frisse zuren maken
de wijn aangenaam en prettig. Zowel in geur en smaak vind je indrukken van
Grapefruit. een heerlijke doordrinker op een zonnige dag!

CASTELNUOVO PINOT GRIGIO

5.50

32.50

ITALIË, VENETO
Frisse zachtsmakende Pinot Grigio. Deze wijn kenmerkt zich door de lichte
kruidigheid in de afdronk. Soepele makkelijk drinkbare Pinot Grigio uit Veneto.

VEGA DE CASTILLA, RUEDA, VERDEJO 		

fles

FLEUR DES VIGNES MERLOT

5.50

27.50

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

6.50

28.50

ITALIË, MARCHE
Fijne licht kruidige rode wijn met de indrukken van zwarte bessen
en specerijen. Ronde afdronk.

INURRIETA SENCACIONES
BLEND CABERNET SAUVIGNON, GRENACHE NOIR, SYRAH

32.00

SPANJE, NAVARRA
Volle rode wijn met geur indrukken van zwarte kersen, kruidnagel en
mokka. De volle smaak doet denken aan zwarte en diep rode vruchten.
De heerlijke fruittonen worden ondersteund door een vleugje vanille en
een zacht pepertje. De structuur van de wijn is stevig met wat zachte
tannine. Het Spaanse karakter van deze wijn voert de boventoon.
Goed bij rood vlees gerechten in alle vormen.

LA NIÑA, MALBEC

32.00

ARGENTINIË, MENDOZA
Mooie volle rode wijn. Met prettige fruittonen in de geur zoals
pruim en kers. Het karakter is kruidig en in de smaak komt een hint
van laurier terug. De afdronk is zeer aangenaam met wat tannines die
de wijn structuur geven. Goede begeleider van rund- en lamsvlees en
spicy gerechten.

33.50

SPANJE, RUEDA
Intense aroma’s van grapefruit en tropisch fruit (ananas en mango)
met een hint van gedroogd gras. In de mond is de wijn royaal sappig met
krachtige smaken en een fraaie mineraliteit. In de zuivere afdronk komt een
zacht bittertje naar voren, die samen met de mooie zuren zorgen voor een
heerlijke bite. Heerlijk bij gamba’s, vissalade en pikante garnalen.

ESPORAO VERDELHO

glas

FRANKRIJK, LANGUEDOC
En lekkere, licht rode wijn met een typische Franse stijl. De geur is subtiel
en compleet duidelijk, zacht rood fruit en een beetje kruidig hout.

In de neus veel fruit zoals tropisch fruit en in de smaak licht zoet,
maar met nog wat frisheid wat de wijn verkwikkend maakt.

GRANDE CREVETTE

RO D E W IJ N E N

		

37.50

PORTUGAL, ALENTEJANO
Prachtige zuivere witte wijn uit Portugal, heerlijk fris van geur dat aan tropisch
fruit doet denken. Subtiele nuances en toch stevig in de afdronk met een
lekker citrus-toontje in de finale. Past goed bij alles wat uit de zee komt.

TIP!

MISTY COVE
SAUVIGNON BLANC

WITTE WIJN
NIEUW ZEELAND, MARLBOROUGH

De kleur is licht met een groene zweem. In de geur zijn het de
karakteristieke elementen van kruisbessen, verse kruiden en meloen
die strijden om op de voorgrond te komen. De smaak is vol en
sappig met indrukken van passievrucht en
citrusfruit. De afdronk is lang en het
bewijs van de hoge kwaliteit.
fles

39.50

