WIJNKAART
WIJN PER GLAS
WIT ZOET
Reinhart Mainzer Domherr Kabinett - Duitsland

4.00

Lichtzoet met aroma’s van appel, perzik en mango

WIT DROOG
La Campagne - Sauvignon Blanc - Frankrijk

4.00

Aangename verfrissende wijn met opwekkende aroma's.

WIT DROOG
La Campagne - Chardonnay - Frankrijk

4.00

Aroma's van perzik en peer samen met de romige tonen van
hazelnoot en boter.

ROSÉ
La Campagne - Rosé - Frankrijk

4.00

Een lichtroze, fruitige rosé met levendige aroma's van kleine besjes,
bosaardbeien en frambozen.

ROOD
La Campagne - Merlot - Frankrijk

4.00

Een lange schilweking maakt deze Merlot geconcentreerd
en vol van smaak.

ROOD
La Campagne - Shiraz - Frankrijk

4.00

Smaak van rijp donker fruit, fluweelzachte tannines en een
subtiele kruidigheid.

MOUSSEREND
Vallformosa Classic - Cava Brut - Spanje

5.00

Sprankelende Cava met fijne, zachte bubbels.

NON ALCOHOLISCHE PROSECCO
Bosca - Toselli Spumante Mildly Sweet - Italië
Tonen van acaciabloemen en honing met een licht zuurtje.

5.00

WIJN PER FLES
MOUSSEREND

Vallformosa Classic - Cava Brut - Spanje

29.50

Sprankelende Cava met fijne, zachte bubbels. Aromatisch en
verfrissend met aroma’s van groene appel, citrus, verse kruiden en
bloesem. De afdronk is friszuur en fruitig. Heerlijk als aperitief.

WIT

La Campagne - Sauvignon Blanc - Frankrijk
Aangename verfrissende wijn met opwekkende aroma's.
Expressief in de geur met veel fruit zoals kruisbes, ananas,
lychee en indrukken van vers gemaaid gras. Soepel in smaak,
rijp fruit verpakt in sappige zuren.

La Campagne - Chardonnay - Frankrijk

19.50

19.50

Deze Zuid-Franse Chardonnay en heeft een perfecte balans
van zonnewarmte en frisheid. Aroma's van perzik en peer samen
met de romige tonen van hazelnoot en boter.

Duca Sargento - Pinot Grigio - Italië
Sappig wit van de Pinot Grigio uit het warme Sicilië.
Verleidelijke aroma's van rijp wit fruit zoals appel en peer in
de geur. In de smaak puur en fris van stijl met een tikkeltje
aangename kruidigheid.

Codex -Chardonnay - Frankrijk

24.50

24.50

De druiven voor deze wijn worden geplukt wanneer ze perfect rijp
zijn, zodat een rijke stijl wijn ontstaat. Sappig, rijp en evenwichtig van
karakter, met een vleugje hout en een klein bittertje in de afdronk.

Palacio De Vivero - Verdejo - Spanje
Uitbundig geurende wijn. In de neus fris, fruitig met minerale hints.
De smaak is uitnodigend sappig met rijpe tonen van steenfruit en citrus.
De finish is rond en complex met een zachte en crispy structuur.

29.50

ROSÉ

La Campagne - Rosé - Frankrijk

19.50

Een lichtroze, fruitige rosé met levendige aroma's van kleine besjes,
bosaardbeien en frambozen. Rijping op de fles maakt hem zacht en
rond en geeft hem meer complexiteit.

Château Gassier Esprit - Gassier Rosé - Frankrijk

45.00

Typische licht roze Provence rosé. Elegant en smaakvol met in de
geur rood fruit, zoals bosaardbeien en frambozen en tonen van peren
en lychees. De smaak is lekker fris en mooi droog.

ROOD

La Campagne - Merlot - Frankrijk

19.50

Een lange schilweking maakt deze Merlot geconcentreerd en
vol van smaak. In de neus domineren aroma's van cassis,
frambozen, vanille en kruiden. De smaak is volfruitig, met
rokerige spicy tonen.

La Campagne - Shiraz - Frankrijk

19.50

Een donkergekleurde, geconcentreerde wijn gemaakt van door en
door rijpe syrah-druiven. In de smaak veel rijp donker fruit,
fluweelzachte tannines en een subtiele kruidigheid.

Duca Sargento - Primitivo - Italië

25.50

Een rijpe en fluweelzachte wijn uit de hak van Italië. Warm en krachtig
in de geur, met aroma's van zongerijpt fruit, leer en kruiden. Intensief
van smaak met veel donker fruit en een kruidige aardse toets.

Heredad de Baroja - Crianza - Spanje
Intens diep paarsrood van kleur. In de geur zwart fruit en tonen van
nieuw hout welke samen zorgen voor een harmonieus bouquet. De
smaak is wederom complex met veel zwart fruit en de rijke afdronk is
niet alleen intens, maar ook zacht en met een elegante frisheid.

36.50

