Wijnkaart
Huiswijn wit
Saint Rachelle VDP D’OC Chardonnay

€ 4,00/glas - € 21,00/fles

Koele vergisting op vaten. Fraaie goudgele kleur. In de neus veel tropisch fruit, indrukken van
ananas, noten en een hint vanille. De smaak van deze Chardonnay is vol, mooi evenwichtig,
met in de afdronk opnieuw veel fruit.
Altozano Verdejo-Sauvignon Blanc

€ 4,00/glas - € 21,00/fles

Een van de beste Spaanse druivenrassen, zeer zachte aromatisch, frisse wijn.

Huiswijn rood
Saint Rachelle VDP D’OC Cabernet/ Shiraz

€ 4,00/glas - € 21,00/fles

Een dieprode wijn met in de neus bramen en bosbessen. In de mond veel zwart fruit en
mooie peper toetsen, middellange afdronk.
Borgia Negra Tinto Garmacha

€ 4,00/glas - € 21,00/fles

Wijn met ruige geuren van bosbessen, zwarte kersen, geroosterde noten en specerijen.

Huiswijn rosé
Gris de Gris 2013, Rosé, IGP, Frankrijk

€ 4,00/glas – € 21,00/fles

Deze Gris de Gris komt uit de Camarque, het mooie natuurgebied onder Nîmes. De druiven
zijn eerlijk verbouwd maar hebben het predikaat ‘biologisch’ niet. Eerlijke wijnbouw hoeft
niet biologisch te zijn, als je maar respect hebt voor de natuur.

Zoete wittte Huiswijn
Melody Gros Manseng, Frankrijk

€ 4,50/glas – € 24,00/fles

Mooie gele kleur met intense complexe neus van enerzijds verfrissende aroma’s zoals citrus
en anderzijds rijpe aroma’s van ananas, gedroogde abrikoos en amandel. De smaak bevestigt
deze subtiele mix van smaak. De aanwezige suikers zorgen voor volume en rondheid zodat we
kunnen spreken van een dynamische finale van grapfruit en abrikoos.

Kaartwijnen.
Bubbels
Cava Pere Ventura

€ 7,00/glas - € 32,00/fles

Een heerlijke toegankelijke Cava met een prachtige fijne perlage/mousse. Door de combinatie
van Xarello-Parellada-Macabeo is deze Cava erg fris met mooie tonen van citroen, limoen,
Granny Smith appels en rijp wit fruit.
Champagne Sadi Malot

€ 11,00/glas - € 58,00/fles

Een licht goudgele kleur met fijne trage pareling wat wijst op een lange rijping in de kelders.
Ook bevindt er zich een fijne mousse aan de oppervlakte van het glas. Er is een lekkere geur
van geroosterd brood en patisserie alsook bloemig en licht kruidig. In de mond vinden we een
zuivere pure smaak met een heerlijke afdronk.

Wit
SKOK Zabura Friulano 2017

€ 37,50/fles

Geuren van vers geroosterde amandelen vermengen zich met aroma’s van bijtzacht wit fruit
overgoten met een streepje honing. Daarna wat veldbloemetjes en rijpe peer in de neus. Een
volle body en een knisperende aciditeit, mineralen en een heerlijk lange afdronk.
Vicari Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2017

€ 30,00/fles

Fris en elegant. In de neus aroma's van bloemen. Frisse smaak met een klein bittertje tijdens
de heerlijke, aanhoudende finale.
Cortese La Rocca - Albino Rocca 2017

€ 42,50/fles

Lichte strogele kleur en aroma's van bisquit en marsepein. Frisse zuren, nootachtige en
minerale smaak met mooi geïntegreerd hout. Klasbak uit Piëmonte!

Rood
Vicari Dasempre Lacrima di Morro d’Alba 2017

€ 32,00/fles

Vol en elegant. In de neus aroma's van rood fruit. Volle smaak van bessen met zachte
tannines.
Campo Marina Primitivo di Manduria 2016

€ 35,00/fles

Diepe en donkerrode kleur. Aroma's van zwart fruit, vanille en cacao. Vlezige, supersappige
en kruidige wijn met zeer veel structuur, rijpe tannines en een fluwelige afdronk.
Speri Valpolicella Ripasso Classico 2016

€ 39,50/fles

Volle, ronde en zachte rode wijn met ook verfijning en diepte, de authentieke lichte ripasso
wijn.

