Wijnkaart
Wit
Vino Embeleso | Sauvignon Blanc 18,50 per karaf – 3,75 per glas
Een milddroge, lichtgele witte wijn met de geurige smaak van zoete appel en rijpe peer. Frisse, zachte afdronk.
Monterre Chardonnay 2015 18,50 per karaf – 3,75 per glas
De druiven voor deze volledige Chardonnay zijn afkomstig van het warme gebied rondom Montpellier in het hartje Languedoc. Daar groeien
de druiven op voor deze mooie Monterre wijn! Want het is een wijn uit een boekje, vol en romig en erg zacht van smaak. Een hele rijpe geur
van tropische en geel fruit zoals perzik, mango, ananas en kiwi. De rijpe geur zet zich voort in de smaak van deze Monterre Chardonnay,
mooie dikke zachte structuur met nuances van abrikozen, perzik, gele room en iets van vanille. De smaak is zacht en zeer verfijnd en geliefd
bij vele van onze wijn drinkers! Echt een TOP glasabrikozen, perzik, gele room en iets van vanille
Campo Bio | Verdejo 22,00 per fles
Biologische wijn met een zacht en fris karakter. Rond en fruitig en met een heel klein verleidelijk zoetje.
San Pedro Castillo de Molina | Chardonnay 25,00 per fles – 5,00 per glas
Deze wijn van San Pedro heeft 6 maanden houtrijping gehad. De wijn is helder geel van kleur. De geur heeft grapefruit en witte
perzik alsmede een toets van hazelnoot. De smaak is medium bodied met romigheid en ook frisheid. Goede vulling en evenwicht.
One Tree | Sauvignon Blanc 25,00 per fles – 5,00 per glas
Deze sauvignon blanc uit Marlborough heeft een bleekgele kleur met groene schakeringen. Hij geurt naar passievrucht en limoen,
aangevuld met tonen van basilicum. In de frisse smaak komen appel, citrus en perzik terug. De wijn heeft een mooie, milddroge
afdronk.
Allram Strassertaler | Gruner Veltliner 25,00 per fles
Deze Grüner Veltliner staat in verschillende mineraalrijke wijngaard het Strassertal. Een zomerse wijn noemt de wijnmaker deze
Strassertaler Grüner Veltliner omdat hij verfrissend smaakt en vol aroma's van citrus en wit fruit zit en natuurlijk het 'pepertje'
bevat wat kenmerkend is voor Grüner Veltliner. Verrukkelijk om zo te drinken en geschikt om bij lichte gerechten te schenken.
M. Chapoutier Mirabel | Viognier 28,00 per fles
De kleur van de wijn is vrij intens geel met een groene hint. In de geur zijn fijne abrikoos en perzik aroma's en ook die van
marmalade. In de smaak combineren rondeur en frisheid, die zo karakteristiek zijn voor viognier van vulkanische bodem.

Rose
Vino Embeleso Rose | Bobal 18,50 per karaf – 3,75 per glas
Een volle, droge, felroze rosé boordevol fruit en een kruidige, krachtige afdronk.
Gassier Le Pas Du Moine | Syrah, Grenache noir 30,00 per fles
Prachtige Provence rose. De kleur is zalmroze, een tegelijkertijd subtiele als intense neus van exotisch fruit en citrus waarbij de
smaak, knisperend en rond, aansluit met rood fruit. Een droge rosé gevat in een mooie structuur en prachtig in balans.

Rood
Monterre | Merlot 18,50 per karaf – 3,75 per glas
Eerlijke toegankelijke rode wijn met veel rood fruitaroma's in bouquet en smaak.
Gandia Organic | Tempranillo 23,00 per fles
Biologische Tempranillo met een kersenrode kleur en een smaak van zwarte bessen en tonen van drop.

Wijnkaart

La Montesa Rioja Crianza | Garnacha, Tempranillo, Mazuelo 30,00 per fles 6,00 per glas
Bioglogische teelt en de opbrengsten per hectare zijn laag. De ondergrond bestaat uit klei een steenachtig kalk met aan de
oppervlakte kiezelstenen. Handmatige oogst, selectie en ontsteling met daarna rijping in barriques gedurende 12 maanden. 20% in
nieuw Frans eiken. De wijn is robijnrood en heeft verleidelijke aroma's van rood en zwart fruit, florale tonen en kruiden. De smaak
is fluwelig en fijn en de tannines zijn rijp. De afdronk is lang.
Ponciago Fleurie La Reserve | Gamay 30,00 per fles
De druivenstokken hebben een gemiddelde leeftijd van 30 jaar en staan op een granieten bodem in de mooiste percelen. Zo'n 20
tot 30% van de oogst rijpt op deels oude en nieuwe vaten wat zorgt voor zachte tannines en een fraaie afronding. Proefnotities:
Helderrood. en een elegant bouquet met fruittonen van kersen, bosbessen aangevuld met impressies van viooltjes en pioenrozen.
In de smaak veel frisheid en structuur waarin naast het fruit een fraaie mineraliteit, delicate kruidigheid en een aangename rijpheid
naar voren komen.
Lomond | Syrah, Mourvedre, Viognier 27,50 per fles
Gedurende 12-14 maanden in nieuw en gebruikt Frans eiken gerijpt. De wijn heeft een levendige, robijnrode kleur met florale
tonen en aroma's van rijp rood fruit, peper en kruidnagel. De smaak is intens met kruiden en de tannines zijn zijdezacht.
Chateau Noble Bordeaux Superieur | Cabernet sauvignon, Merlot 25,00 per fles
Volle, soepele, fruitige Bordeaux met donkere tonen van koffie, mokka en chocolade. Krachtig, slank met een zachte, sappige
afdronk.
Altano Douro Organic | Touriga franca, Tinta barocca, Tinta roriz, Touriga nacional 27,50 per fles
Voor de botteling rijpt de jonge wijn 10 maanden op vaten van Frans eiken. Onze proefnotities vermelden: robijnrood, bouquet
geeft impressies van rijp rood fruit, bloemen en kruiden. De stevige maar niet te zware smaak is fraai in balans, fris en met een
mooie lengte.

MVSA Cava brut | Macabeo, Xarel-lo, Parellada 25,00 per fles
Levendige sprankeling in het glas. Aroma's van rijpe meloen, banaan en vooral groene appel. Droge, pittige en fruitige smaak met
mooie frisse zuren.

Taittinger Reserve Brut | Chardonnay, Pinot noir, Pinot Meunier 55,00 per fles
De Taittinger Brut Réserve is een elegante, subtiele en expressieve wijn. In de smaak vindt men aroma's van fruit en tonen van
perzik. De smaak is levendig en fris, waarin de aroma's en geuren van vers fruit en honing goed tot ontwikkeling komen. Al met al is
de Taittinger Brut Réserve een soepele, harmonieuze en ragfijne champagne.

