Open wijnen

Witte wijnen

wit
- Frankrijk

Croix d’Or, Sauvignon Blanc

- Italië

Il cigno Pinot Grigio 			

glas 3,75

21,50

Een strakdroge, aromatische wijn met aroma’s
van steenfruit, vijgen en hints van groene peper.

- Frankrijk

Croix d’Or, Chardonnay

glas 3,75

21,50

Een aantrekkelijke vettige chardonnay. Dit maakt
de wijn soepel en aangenaam met tonen van appel en
citroen, de afdronk heeft een klein bittertje.

rosé
- Frankrijk

Croix d’Or, Syrah rosé

21,50

Een frisse en fruitige wijn met geuren van bosbessen
en veldbloemen. De soepele en frisse smaak is elegant
en lekker droog.

- Frankrijk

Croix d’Or, Cabernet Sauvignon

- Chili
Miguel Torres Tormenta Viognier

Domaine Chatelain Pouilly Fumée		

21,50

Een wijn met zachte geuren van zwarte bes en
cederhout. De smaak is fruitig, rijk en elegant met
een lange afdronk.

- Frankrijk

- Italië

Brioso Prosecco Spumante

glas 6,00

31,50

Deze mousserende wijn heeft een fijne mousse en
verleidelijke aroma’s van groene appels en rijpe peer.
Een volle smaak en een ronde en elegante afdronk.
- Frankrijk
Champagne Louis Roederer Brut Premier
Deze klassieke, maar toch moderne champagne
heeft een volle textuur en kent een unieke balans
tussen gerijpte tonen en een frisse fruitigheid.
Het mondgevoel is rijk en krachtig.

65,75

Santa Digna Carmenere 		

32,50

Rutini Trumpeter Mabec		

47,50

28,50

- Italië

30,50

Druif: corvina, rondinella. Vol robijnrood van kleur.
De wijn heeft een geur van rijp fruit: kers, bessen en
pruim, amandel en bloemen. Expressief van smaak
met nuances van rijp fruit, gevolgd door
beschaafde tannines.		
				
3 Stones Pinot Noir by Peter Yealands

41,50

Een geurige wijn met aroma’s van vol rood fruit en
mooie kruiden. Het mondgevoel is soepel en sappig
met aroma’s van donkere kersen. Het levendige
zuurtje en de zachte tannines maken een mooi
gebalanceerde wijn.

- Frankrijk

Chateau Laurens		

- Frankrijk

Carte Noir Maîtres de Vignerons Provence

39,75

Deze wijn heeft een mooie gouden kleur met groene
Een wijn met rijke en vlezige aroma’s in combinatie
reflecties. De wijn bezit veel fruit met een neus vol
met zwarte bessen, munt en leisteen. De smaak is
bloemen en verfrissende aroma’s.		
complex, maar zeer puur met een afdronk vol
					
kruiden en chocolade.				
			
						

29,50

Deze wijn heeft heerlijke geuren van bloemen en klein
rood fruit. De smaak is droog, sappig en fruitig.
				

31,00

Deze dieprode wijn geurt naar kersen, kaneel en
zoete kruiden. De smaak is vol kers, zwarte bes en
pruimaroma’s, aangevuld met nuances van kardemon
en peper. Het mondgevoel is vol en fruitig met een
prettige body en intense tannines.

- Nieuw Zeeland

36,50

Rosé wijnen

Deze wijn heeft een prachtige kersenrode kleur
met fijne zwart fruitaroma’s. De smaak is elegant en
kruidig met zachte tannines.

Valpolicella Classico, Bertani, Veneto

Een klassieke wijn met een delicaat bouquet en een
mooie balans tussen het droge karakter, de verfijnde
fruitigheid en de natuurlijke zuren. De wijn is fris en
strakdroog met een zuivere smaak en fruitige afdronk.
Joseph Drouhin Saint Veran L’Abeille Blanche

Mousserende wijnen

29,50

Deze helderwitte wijn heeft een kruidige geur.
De smaak vertoont nuances van de vuursteenbodem
waarop de druiven gedeeltelijk zijn verbouwd. Een
levendige wijn, rijk met een lange afdronk
F.E. Trimbach Riesling			

glas 3,75

26,50

Deze pure wijn met bloemige tonen en aroma’s van
exotische vruchten is elegant, krachtig,vol en zacht
met een frisse lange afdronk.

- Frankrijk

Rood

- Chili

In de geur hinten van wit fruit zoals appel en peer.
De smaak is deze iL Cigno zacht en rijp met een zeer
zachte smaak. In de afdronk proeven we heel goed de
kenmerken van de Pinot Grigio druif zoals bloemen,
licht citrus, wit fruit en zachtheid.

- Frankrijk
glas 3,75

Rode wijnen

DESSERT wijnen
- Spanje

Torres Floralis Moscatel d’Oro			

glas 5,50

Deze halfzoete wijn is verrassend en toont in alle
grootheid de fruitige (oranjebloesem, honing, lichte
sinaasappel, rozijn), bloemige (roos, geranium, lelie)
en kruidige (tabaksblad, cederhout, kruidnagel)
aroma’s van de moscatelsoort.

- Frankrijk

Les petit Vendanges Saussignac		

glas 6,50

Een geurige wijn met een aroma van rijpe abrikoos en
gedroogde vruchten. Het mondgevoel is rijk, intens
en evenwichtig met een lekkere zuurgraad en
een bijzondere complexiteit.				
		

