WIJN
KAART
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Wit

Rosé

Drostdy Hof Chenin Blanc Zuid-Afrika
Bleekgeel van kleur met een frisse aromatische
neus. Groene appeltjes, peer en citrusfruit.
Droog, sappig en fris met aangename bittertjes
en daardoor ‘bite’.
Per glas 5,- Per fles 25,-

Monteclain Pays d`oc Syrah
Mooie bleekroze kleur met in de neus frisse en
levendige tonen van citrusfruit en verse rode
vruchtjes. Vriendelijke en sappige rosé met veel
fruit en toch voldoende structuur door de
kruiden en notige tonen om heel het jaar te
drinken.
Per glas 5,- Per fles 25,-

Domaine Saint Lanes Gascogne
Een heerlijk rijke wijn uit Zuid West Frankrijk.
Bomvol rijp steenfruit en limoen. Mooi stuivend
aroma en impressies van bloemen. Volle ronde
smaak en mooie ondersteunende frisse tonen.
Prima balans en een zeer verrassend glas.
Per glas 6,- Per fles 27,50

Marques de Riscal Verdejo Rueda
Elegante wijn uit Spanje. Stuivend fris en het
zonnetje in je glas. Vol fruit en in eerste
instantie een klein belletje erin. Wit boomgaard
fruit met een licht rokerige ondertoon.
Hoog door drink gehalte.
Per glas 6,50 Per fles 32,50

Mapu Reserva Chardonnay Chili
Verfijnde en uitbundige neus van tropisch fruit
met citrus tonen maar tevens indrukken van
Amandel en voorjaarsbloemen. Lichte
houtrijping zorgt voor extra body en structuur.
Stevige wijn maar niet log.
Per glas 7,- Per fles 32,50

Babydoll Sauvignon Blanc Nieuw Zeeland
Goudgeel van kleur met in de neus tonen van
appel, perzik en noten. Stuivend fris en
opwekkend, redelijk droog en een klein beetje
spicyness, alles goed in evenwicht.
Per glas 8,- Per fles 37,50
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Rood
Il Cigno Sangiovese Italie
Intense kersen-karmijnrode kleur. Volop fruit in
de neus en een hint van specerijen. Elegant,
fruitig, spicy, fluwelig en evenwichtig.
Per glas 5,- Per fles 25,-

Mas Rabell Tinto Tempranillo Spanje
De wijn heeft een mooie volle rode kleur met
paarse accenten. De intense geur van rood fruit
wordt vergezeld door zachte kruidige
houttonen. De smaak is mondvullend en haast
fluweelzacht.
Per glas 7,- Per fles 32,50

Nederburg Shiraz The Manor Zuid Afrika
Vol fruit met een ronding door kort
houtgebruik. Toegankelijk en toch een prima
diepte waardoor het spannend blijft ook bij
gebruik van meer dan een glas. Heel licht
gekoeld is een optie voor in de zomer.
Per glas 8,- Per fles 35,-

Bubbels
Cava
Per fles 37,50
Prosecco
Per glas 7,50 Per fles 30,-

