WIJNKAART
mousserend

Cava De Pró Penedes | Spanje
Heerlijk frisse cava met vers, sappig fruit
in de neus en een zachte smaak.

Glas
6,25

Fles
30,00

55,00
Vitteaut-Alberti Cuvee Lucien Brut
Crémant de Bourgogne van dit hoge niveau is het beste
Franse alternatief voor Champagne. De mousse is zeer fijn
en zacht, de geur licht fruitig en verfijnd. De smaak is door
de rijping van drie jaar opvallend zachtdroog en elegant.
De Sousa Champagne Tradition Brut 15,00 80,00
Fijne mousse. Geuren van rijpe vruchten en nuances van
bloemen. De ronde, zachte afdronk houdt lang en zuiver aan.

rose

Glas
6,00

Fles
29,50

Monte del Fra Chiaretto
Veneto | Italie
Fraaie, helderroze tint en een heerlijk fris en vol aroma,
gemaakt van inheemse druiven.

Comtesse de Marion Grenache
6,50
31,00
Languedoc | Frankrijk
Een elegante rosé, gemaakt van de Grenache druif.
Deze rosé heeft een bleekroze kleur, met in de geur
nuances van klein rood fruit.

Dom. la Tour Beaumont Sauvignon Blanc 7,00
34,00
Haute Poitout - Loire - Frankrijk
Stuivende, frisse wijn met de geur van fijn fruit en
buxus. De milde, droge smaak blijft heerlijk aanhouden.
37,50
Petit Chablis Domaine Sébastien Dampt
Bourgogne | Frankrijk
Een heerlijke frisse Chablis met aroma van groene appel, licht florale nuances en wat zuivel.
Domaine M. Redde Pouilly Fumé
40,00
Loire | Frankrijk
Deze frisse, pittige wijn heeft een krachtig, fris aroma.
(citrus) en een sappige aanhoudende smaak.
Glas Fles
Domaine la Tour Beaumont Gamay
6,75
32,50
Haute Poitout - Loire - Frankrijk
Deze soepele, lichtrode wijn heeft een zeer fruitig
aroma met veel frambozen- en kersentonen in het
aroma.

rood

7,00
34,00
Ernst Minges Spätburgunder
Pfalz | Duitsland
Een elegante, toegankelijke rode wijn. Deze druif staat
beter bekend als Pinot Noir en gedijt erg goed in de
Pfalz.

wit

Glas Fles
6,00
29,00
Calmel & Joseph Chardonnay
Languedoc | Frankrijk
Een volle, ronde wijn met een kenmerkend botertje. Na de
gisting rijpt de wijn op eiken vaten voor een zachte finale.

7,25
35,00
Stefano Accordini Tempus Corvina
Valpolicella - Veneto - Italie
Een volrode wijn met een aroma van gekonfijt fruit.
Na de gisting rijpt de wijn vier maanden op eikenhouten vaten.

6,25
30,00
Stefan Winter Grauburgunder
Rheinhessen | Duitsland
Aromatische wijn met nuances van bloemen, rijp fruit. Deze
druif is beter bekend als de Pinot Gris, maar is een stuk frisser.

Domaine Bessa Valley Petit Enira
7,80
38,00
Bessa Valley | Bulgarije
Deze volle, kruidige wijn is gemaakt van de Cabernet Sauvignon druif, aangevuld met Petit Verdot, Syrah en Merlot.

6,25
30,00
Castelo de Medina Verdejo
Rueda | Spanje
Een zuivere, sappige witte wijn. Het aroma is fris en stuivend, met nuances van citrusfruit. De smaak zet vol, rond en
evenwichtig in.

Tierras de Murillo Crianza
35,00
Rioja | Spanje
Deze volle wijn is gemaakt van de Tempranillo druif.
Na de gisting volgt de voor Rioja zo kenmerkende
houtrijping op Amerikaans– en Frans eiken.
37,00
Chateau Sainte Barbe
Bordeaux | Frankrijk
Deze wijn heeft een volle, krachtige smaak. Op en top
Bordeaux!

6,75
32,50
Sepp Moser Grüner Veltliner
Kremstal | Oostenrijk
Van de inheemse Grüner Veltliner druif maakt Sepp
Moser een kruidige wijn met veel citrusfruit in het aroma.
6,75
32,50
Tenuta De Angelis Offida Pecorino
De Marken | Italië
Volle, complexe droge witte wijn met een aroma van rijpe
gele vruchten en lichte toastnuances. Lange aromatische
afdronk.

Glas
Huisgemaakte Vin de Noix		
7,50
Alvear Moscatel			
5,75
7,00
Ernst Minges Rieslaner			
Pedro Ximinez 			 6,50

dessert/kaas

