Wijn
november 2018

WIT
Sedosa, La Mancha Spanje
Verdejo, Sauvignon, Viura

Stuivend en bloemig met frisse groene appel, limoen, lychee en perzik
3.90

14.75

20.50

Drostdyhof , Thulbach Zuid Afrika
Chenin Blanc

Strokleurige wijn met groene schijn, verfrissende citrus en fruitige ronde
smaak
3.95

15.50

21.95

Viu Manent, Colchagua Valley Chili
Chardonnay

Zuiver sappig en fruitig. Aroma's van mango, perzik en abrikoos
3.95

15.50

21.95

Torres, Mas Rabell Blanco, Catalunia Spanje

€ 23.00

Parellada

Een zuivere wijn met aroma's van ananas en appel. Deze wijn is zacht en
tegelijkertijd knisperend fris.

Trimbach, Alsace Frankrijk
Pinot Blanc

Een pure, frisse, wijn die tintelend aanvoelt met een fleurig aroma
en een pittige smaak met een heerlijk lange afdronk.

ROSE
Sedosa, la Mancha Spanje
Garnacha, Bobal

Uitnodigende kleur van frambozen, aroma’s van wilde
aardbeien. Heerlijke wijn voor op het terras!
3.90

14.75

20.50

€ 23.00

ROOD
Quinta da Espiga Tinto, Lisboa, Portugal

castelão (periquita), tinta roriz, touriga nacional, syrah & alicante bouschet

Vol, krachtig en sappig met kersen, eikenhout en zachte tannines
3.95

15.50

21.95

Viu Manent, Colchagua Valley Chili
Merlot

Dieprode wijn met aroma’s van vers rood fruit zoals kersen. Subtiele
tonen van kruiden en specerijen geven de wijn complexiteit. De smaak is
fris en fruitig met soepele tannines en een verfijnde afdronk.
4.10

16.00

22.95

La Vendimia, Rioja 2016, Spanje

€ 25.00

Garnache en Tempranillo

Een wijn met een dieprode kleur met in de geur uitbundige aroma's van
vers rood fruit. Pittig, sappige smaak met een levendige stijl.

Coto Vintage, crianza 2014, Rioja Spanje

€ 29.95

Primitivo

Kersenrode Rioja met de geur van bes en kers. Het rode fruit wordt
aangevuld met lichte houttonen.

Gran Coronas, Penedes Spanje

€ 33.50

Cabernet Sauvignon

Stevige volle wijn met smaken van zwart fruit

Batasiolo, Barolo Italië

2011

€ 39.00

Tempranillo

Zacht en zwoel met rijp rood fruit,
cederhout en licht vanille

Gaja Ca’ Marcanda, Toscana Italie

2013
€ 45.00
Merlot, Syrah, Sangiovese
In de neus pruimen en kaneel, kersen en kriuiden, tabak. Smaak is warm en stevig,
vulling, goede zuren en tannine

