Mousserende wijn
Corte delle Calli Prosecco – garganega – Veneto – Italie
Frisse Prosecco met een romige mousse, frisse smaak en
mooi in balans.
4,95 / 26,50
Champagne Delot Brut – chardonnay – Champagne – Frankrijk
Bleekgeel van kleur. Ingetogen aroma, waarin wit fruit,
toast. Frisse, elegante inzet met een zachte mousse,
schoon en zuiver in de mond, aangenaam droog, redelijk
breed en complex.
56

Witte wijn
35 South San Pedro – sauvignon blanc – Curico Valley Chili
Licht groengeel van kleur. In de geur is de sauvignon
blanc duidelijk te herkennen door het stuivende tropisch
fruit, kruisbessen en grassige tonen. De aanzet is fris en
zuiver, in de smaak opnieuw tropisch fruit en een toets
zilt.
4 / 21
Round house – chardonnay – Stellenbosch – Zuid-Afrika
Licht goudgeel van kleur. In de geur is de chardonnay
duidelijk te herkennen door het tropisch fruit en het
kleine botertje. De aanzet is zacht en vol waar ook het
tropisch fruit te proeven is.
4 / 21
Ophalum – albarino – Galicie – Spanje
Perfecte wijn voor bij alles wat uit de zee komt. Hints
van gouden appel en citroenschil. De smaak is vers, met
wit fruit en aromatische kruiden benadrukt in de nasmaak.
26,50
Dom Doriac – chardonnay – Languedoc - Frankrijk
Super rijpe chardonnay uit het zuiden van Frankrijk. Zacht
in de aanzet in de smaak een echte top chardonnay.
Botertje en lichte mineraliteit.
27

Lorca ‘Fantasia’ – torrontes – Mendoza – Argentinië
Bleekgeel van kleur. In de geur bloemig, licht
muskaatachtig, fris, iets anijs. In de smaak iets
kruidigs, wat jasmijn, verfrissend en smaakopwekkend.
Aangenaam bittertje met tonen van citrus.
26,50

Rosé wijn
La combe – carignan, cinsault, grenache – Pays d’Oc –
Frankrijk
Felgekleurde rosé met een heerlijke geur van rijp, rood
fruit. De smaak is uitbundig met een sappige inzet, lekker
droog en smaakvol met fris rood fruit.
4 / 21

Rode wijnen
35 South San Pedro – merlot – Curico Valley - Chili
Donkerrood van kleur. Intense geur van pruimen en bessen.
Sappige smaak met tonen van cassis en zachte tannines.
4 / 21
Lorca ‘Fantasia’ – malbec – Mendoza – Argentinie
Diep robijnrood van kleur. In de geur rood, rijp fruit,
kruidig, zwoel en tonen van eikenhout, pruimen en zwarte
bes. Soepel glas met voldoende vulling, romig met aroma's
van zongedroogd fruit en wat vanille.
4,95 / 25
La Planta – tempranillo – Ribera del Duero – Spanje
Robijnrood van kleur, rood fruit en licht gekruid in de
geur, volle smaak met tonen van houtlagering, kaneel en
een zwoele, zachte afdronk.
29,50
Montej – barbera – Barbera del Monferrato – Italie
Robijnrode kleur. Gezond rood fruit in de geur. Frisse,
zuivere inzet, rijp fruit, mooie volle smaak, zachte zuren
en iets eiken, goed in balans.
26,50

Dessert wijn

Château Bellevue A .C. Monbazillac
Amberkleurige, friszoete wijn met bloemen- en fruittonen
als perzik, abrikoos en ananas. Rijk en rond van smaak en
goed in evenwicht.
5,50
Romate Pedro Ximinez Sherry
Heerlijke dessert wijn uit Andalusië. Mooie zoete sherry
met tonen van chocolade en rozijnen, heerlijk in
combinatie met chocolade dessert en kaas
5,50
Graham’s 10 year old Tawny port in 4,50 liter fles!
Fijne roodbruine kleur. De geur is rijp en complex.
Duidelijke aroma’s van noten, honing en vijgen. Het is een
volle rijpe smaak, zeer zacht met veel smaak. De afdronk
is voluptueus en lang.
5,75

