WIJNKAART

APERITIEF

ONZE BESTE HUISWIJNEN

BUBBELS

ALLEN UIT FRANKRIJK

Cava Varias Genui Brut

€6,00 €32,50

’t Vaantje blanc

€4,75 €23,50

Penédès, Spanje

Sauvignon blanc, colombard en

Een lichte citroengele Cava met

grenache | IGP Pays d’Oc

aangename bubbel. In de smaak en geur

Frisse, fruitige, ronde en elegante

tonen van rijp fruit, citrusfruit en venkel.

sauvignon met een heerlijke ‘bite’

Première Bulle

Domaine la Combe Saint-Paul €5,75 €28,50

€7,50 €45,00

Limoux, Frankrijk

Vermentino | IGP Pays d’Oc

Allereerste mousserende wijn ter wereld!

La clape, bij Narbonne (Languedoc),

Per ongeluk ontdekt in 1531. Fruitig, zacht,

letterlijk ‘op het strand gemaakt’ zacht,

fijne bubbels.. zalig!

rond en heerlijk fris.

’t Vaantje rosé

€4,75 €23,50

Syrah | IGP Pays d’Oc

ONZE GOEDE HUISWIJNEN

Sappige, fruitige en zachte droge rosé

ALLEN UIT AUSTRALIË

Domaine la Combe Saint-Paul €5,75 €28,50

Chardonnay

€4,25 €20,00

Grenache, mourvèdre, syrah Les Amandiers
De combinatie van zee, een bergje

Chardonnay | South East, Australië

en oude wijnstokken zorgen voor een

Een heerlijke Chardonnay, medium

fenomenale rosé

droog, tonen van exotische vruchten

’t Vaantje rouge

zoals mango en papaja

Shiraz
Shiraz | South East, Australië
Elegante en kruidige Shiraz, aroma’s

€4,25 €20,00

€4,75 €23,50

Grenache, syrah en carignan | IGP Pays d’Oc
Rond, zacht, fruitig medium body,
elegant met een heerlijke nasmaak

van rood fruit, kruiden en vanille voor

Domaine la Combe Saint-Paul €6,75 €35,00

een zachte afdronk

Syrah, grenache, mourvèdre | Grès Rouges
Oudste wijngaard van Frankrijk, Cru uit
de Languedoc, deze wijn is fluweelzacht,
fruitig, vol en elegant

KAARTWIJNEN WIT

KAARTWIJNEN ROOD

PER FLES

PER FLES

Casas del Bosque – Casa Viva

€26,50

Casas del Bosque – Casa Viva

€26,50

Sauvignon blanc | Casablanca Valley, Chili

Pinot noir | Casablanca Valley, Chili

Bleke geelgroene wijn met tonen van kruisbessen,

Helderrode wijn met tonen van rijpe aardbeien,

rijpe citrusvruchten, appel en passievrucht.

kersen en pruimen. Heerlijke, frisse rode wijn,

Cantine Lenotti

€27,50

welke ook erg lekker is om gekoeld te drinken.

Pinot grigio | Venetië, Italië

Balthazar Fry

Bleekgele aromatische droge wijn met een

Pinot noir | Alsace, Frankrijk

exotisch bouquet en elegante zuren. Een wijn

Een bouquet van zacht rood fruit met een kleine hint

die door velen gewaardeerd zal worden.

naar aalbessen. Omkaderd door zachte tannines.

Finca Agostino Inicio

€30,00

11 – Onze Rouge

€32,00

€33,00

Torrontes | Mendoza, Argentinië

Merlot | Mendoza, Argentinië

Een lichtgele wijn met in de geur en smaak

Granaatrode wijn met in de geur en smaak tonen van

tonen van tropisch fruit, sinaasappelschil en grapefruit

kersen, frambozen. Delicaat, zeer aangenaam en een

Balthazar Fry

€32,00

lange afdronk met een goede balans

Riesling | Alsace, Frankrijk

Pasqua Desire Lush & Zin

€34,00

Droge, elegante witte wijn met een bijzonder fris

Primitivo | Puglia, Italië

bouquet van fruitigheid en bloementonen.

Intense aroma’s van pruimen, koffie, cacao en kruiden.
Een ronde, zwoele maar fullbodied wijn. Heerlijk!

Wild Rock

€34,00

Sauvignon blanc | Marlborough, Nieuw-Zeeland

Lomond

Frisse Sauvignon met tonen die perfect

Syrah | Cape Agulhas, Zuid-Afrika

samengaan met schaal- en schelpdieren en geitenkaas.

Geurige, krachtige wijn met aroma’s van rood

Domaine des Granges de Mirabel

€42,50

€35,00

fruit en pittige peper en specerijen. Zacht en fris.

Viognier | Rhône, Frankrijk

El Grillo y La Luna – 12lunas tinto

Deze biodynamisch gecertificeerde wijn heeft

Syrah, tempranillo, cabernet sauvignon,

heerlijke abrikoos en perzik aroma’s.

garnacha | Somontano, Spanje

€37,00

Een kersenrode kleur met een paarse rand. Het is

El Grillo y La Luna – 12lunas blanco

€45,00

Chardonnay en gewürztraminer | Somontano, Spanje

frisse en intense wijn met tonen van rijp rood fruit en
geroosterde noten.

De combinatie van chardonnay en gewürztraminer
maakt deze citroengele wijn fris, elegant en

Cordier – Saint-Emilion Grand Cru

zijdezacht. In de smaak en geur herken je tonen van

Cabernet franc, merlot | Bordeaux, Frankrijk

perziken in siroop en ananas.

Donkerrood, rijk bouquet van rijp fruit omlijst door
gedoseerde tonen van hout.

€49,00

