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Ge n i e t & proe f
onze wijnen

R

Witte wijnen
Pinot Grigio Zenato Venezia: Italië

glas: 5,75 fles: 22,50

Sauvignon Blanc - Viognier l’Arjolle: Languedoc-Roussillon, Frankrijk

glas: 5,25 fles: 24,75

Chardonnay, Tarapaca: Chili

glas: 5,25 fles: 24,75

Verdejo Castelo de Medina: Rueda, Spanje

glas: 7,25 fles: 35,00

Grüner Veltliner Eisacktaler Kellerei Südtirol: Italië

glas: 9,95 fles: 48,25

Perfect bij frisse visgerechten en salades, in de afdronk tinten van peer en witte perzik
Onze witte huiswijn, fris en zacht met aroma’s van perzik, kamperfoelie en witte bloemen
Zachte zuren met aroma’s van citrus, meloen, ananas en mango
Een fris, stuivende witte wijn met veel citrus aroma’s en een beetje notigheid
De enige regio in Italië waar deze van origine Oostenrijkse druif groeit,
Mineraalrijke wijn met groene appel en peper in de neus

Rioja Blanco Reserva Baron de Ley Tres Viñas: Spanje

Eentje die u niet snel zult vergeten!
Een mooie witte Rioja wijn, 12 maanden op hout gerijpt met tinten van honing, kweepeer en geel fruit

fles: 75,00

Furmint Verus: Slovenië

glas: 9,95 fles: 48,25

Viognier Michel Gassier: Frankrijk

glas: 8,95 fles: 43,25

Eisacktaler, Müllerthurgau, Kerner, Silvaner Isaras: Zuid Tirol Italië

glas: 8,95 fles: 43,25

Chardonnay L’Arjolle Equinoxe: Languedoc-Roussillon Frankrijk

glas: 10,95 fles: 53,50

Geur van witte lentebloemen en sinaasappel, smaak van exotisch fruit
Een volle, romige smaak met nuances van perzik, abrikoos en gedroogde sinaasappelschillen

Grapefruit, appel & abrikoos in de neus en een fijne minerale smaak met tonen van tropisch fruit

Boterige Chardonnay die gist en rijpt op eikenhout en na de batonnage enkele maanden doorrijpt
op zijn ‘lie’ hetgeen voor wat toast- en houtnuances zorgt naast de fruitige aroma’s als mango en appel

Rode wijnen
Merlot-Cabernet Sauvignon l’Arjolle: Languedoc-Roussillon, Frankrijk

glas: 5,25 fles: 24,75

Spatburgunder Von der Mark-Walter: Duitsland

glas: 8,25 fles: 40,00

Malbec Chateau de Calassou Cahors: Frankrijk

glas: 8,25 fles: 40,00

Barbera d’Asti Piemonte: Italië

glas: 8,95 fles: 43,25

Malbec Chakana Estate Selection Lugon de Cuyo Mendoza: Argentinië

glas: 11,95 fles: 58,25

Carmenere Falernia, Elqui Valley, Chili

glas: 10,25 fles: 50,00

Zinfandel J.Lohr Cypress Californië

glas: 9,95 fles: 48,25

Onze rode huiswijn, smaakvol bij onze Mediterrane snijtafel en licht gekruide hoofdgerechten
Deze ‘Duitse’ Pinot noir komt uit Baden, het Zuidwesten van Duitsland. Typische aroma’s
van deze rode wijn zijn een vleugje hout, kers, framboos, specerijen en wat aardsheid,
zachte tannine’s en een frisse zuurgraad
Elegante rode wijn, 10 tot 15 maanden op eikenhouten barriques gerijpt
Licht, droog en een fijne afdronk van rood fruit, geniet bij lichte, kruidige vleesgerechten
Een volle wijn met aroma’s van zwart bosfruit,
na gisting minimaal 18 maanden gerijpt in eikenhouten vaten
Geur & smaak van eikenhout, kruiden en rijpe bosvruchten
Geur van kers, framboos, tonen van cacao en kruidnagel, een soepele, fruitige smaak

