WIJNKAART
Wit
Albarino - DO Rias Baixas, Lagar de Costa - Spanje						

€31

Deze albarino is mooi droog en bijzonder elegant. Het is de ultieme wijn bij schaaldieren of verse, rauwe vis.

AOC Sancerre - Domaine Paul Cherrier - Frankrijk							

€37

Zeer complexe, evenwichtige smaak met aroma van geconfijte citroen.Deze droge Sauvignon is zeer gepast bij vis
en gevogelte. Uitstekende afdronk.

Catulliano - Azienda Pratello - Lugana, Italië 						

€6/€19/€29

100% Turbiana van biologisch teelt. Medium body, mooie balans, complex en met een heerlijke fruitige finesse.
Combineert uitstekend met soepen, rijstgerechten en visgerechten.

Chardonnay IGP d’Oc - Domaine Antugnac - Frankrijk					

€4,5/€15/€23

Een typische Chardonnay met impressies van peren en exotisch fruit. Smaakt het best bij vis en is ook aan te
raden als aperitief.

Giocato Rebula - Goriska Brda - Slovenië 							

€5/€16/€25

Deze wijn geeft het typische karakter van de Rebula druif goed weer met frisse zuren met subtiele fruitaroma’s en
een hint van acacia in de afdronk. Past goed bij vis, salades en vegetarische gerechten of gewoon als aperitief.

Grüner Veltliner - Weingut Huber - Traisental, Oostenrijk							

€31

Jonge, viriele wijn met aroma’s van appel. Expressief, fris en vrolijk.

Huiswijn La Closerie des Lys les Fruitières - Domaine d’Antugnac - Frankrijk 		

€4/€13/€19

Prachtige druivenmix van Chardonnay, Sauvignon en Vermentino. Bloemig en fruitig in de neus met een heerlijke
ronde smaak. Een vlotte wijn dat aangenaam is om te drinken.

Layers White - Peter Lehmann Wines - Australië

€28

De wijn heeft een heldere strogele kleur, aroma’s van citrus, tropisch fruit en een lichte toets van kruiden. De
smaak is rond en mollig en heeft een zachte lichte kruidige afdronk.

Mâcon Davayé - Domaine de la Croix Senaillet - Frankrijk					

€31

Een simpele maar authentieke wijn met fruitige en verse smaken. Past uitstekend bij de Aziatische keuken.

Notre Viognier - AP Côtes du Rhône, Domaine de la Gayère - Frankrijk				

€32

Heerlijke wijn om in te zetten bij het diner, droog maar duielijk behorend bij het fruitige type. De wijn combineert
een bloemig karakter met een volle structuur.

Verdicchio dei Castelli di Jesi - Vini Santa Barbara - Marche, Italië				

€27

In de neus vinden we vooral minerale toetsen en florale aroma’s terug. In de mond komt deze mineraliteit terug
en krijgen we een fijne vettige afdronk. Past goed bij lichte voorgerechten en vis.

Weissburgunder - QbA Pfalz, Weingut am Kaiserbaum - Duitsland 			

€5,5/€16/€26

Een echte gastronomische wijn die bij bijna alle gerechten past, maar voorkeur geeft aan vis en wit vlees. Het is
een fijne frisse wijn met mooie zuren die bijzonder elegant en druifzuiver is. Een waar feest in het glas.

Rosé
Huiswijn La Closerie des Lys les Fruitières - Domaine d’Antugnac - Frankrijk 		

€4/€13/€19

Een evenwichtige en heerlijke rosé met veel frisheid en een mooie zuurtegraad. De smaakaanzet is erg vol wat
maakt dat deze rosé een mooie aperitiefwijn is die tot bij het gerecht kan worden doorgeserveerd.

WIJNKAART
Rosé
Miraflors Rosé - Domaine Lafage - Frankrijk 						

€6/€19/€29

Uitgeroepen tot beste Rosé van de Rousillon. Heerlijk fris en zacht in de mond met aroma’s van wit fruit en citrus.
Moeilijk te weerstaan door de fabelachtige zuiverhuid.

Rood
Aloja Negre - DO Montsant, Miquel & Toni Coca i Fito - Spanje 					

€26

Een wijn met een mooie elegantie en een zekere ingetogenheid. Gemaakt van vier verschillende druivensoorten
nl grenache, carignan, syrah en cabernet sauvignon. Intens, krachtig en kruidig dat perfect past bij wild, gegrild
en geroosterd vlees.

Max Bodegas Tinedo - VdlTde Castilla, Spanje 						

€5,5/€18/€26

Stevige rode wijn met een mooie balans en aroma’s van floraliteit en rode vruchten. Bevat tevens ook hints van
chocolade en zoethout. Zeer aangename wijn bij vlees en wild.

Barbera D’Alba Fisetta - Ciabot Berton - Italië 							

€33

Vlezig fruit gecombineerd met een gebalanseerde acciditeit maakt dat dit een zeer aangename frisse wijn is.

Carmenère Selection - Maipo Valley, Santa Inés - Chili					

€4,5/€15/€23

Heerlijke wijn met een zacht karakter. Hij staat niet bol van de tannine, maar verleidt eerder met zacht rood fruit,
frambozen, groene paprika, eucalyptus en zelfs wat cacaopoeder in zijn geur en smaak. Vandaar dat hij ook zo
makkelijk inzetbaar is bij uiteenlopende gerechten.

Château Gigognan Côtes-du-Rhône - Frankrijk							

€26,5

De combinatie van Syrah en Grenache geeft aan deze Côtes du Rhône een kruidige concentratie met ronde
afdronk.

Huiswijn La Closerie des Lys les Fruitières - Domaine d’Antugnac - Frankrijk 		

€4/€13/€19

Lekkere en plezierige wijn met een mix van Merlot, Cabernet Sauvignon en Syrah. Een rondborstige wijn met
voldoende frisheid en een evenwichtige afdronk vergezeld van zachte tannines. Een echte aanrader bij koude en
warme hapjes en geroosterd vlees.

Layers Red - Peter Lehmann Wines - Australië 							

€28

Diep en rijk van smaak met veel fruit, tot in de puntjes verzorgd en met een fijne aardse afdronk die naar hout
neigt. Ideale wijn om bij te eten.

Maçanita tinto - DOC Douro, Maçanita - Portugal 							

€31

Deze wijn heeft een rijke volle smaak met een stevige kruidigheid. De mooie balans tussen rijp, donker
bessenfruit, pruimen en de frisse zuren geeft de wijn een elegant karakter.

Terre Brûlée Le Rouge - Tania & Vincent Carême - Zuid-Afrika					

€38,50

Heerlijk frisse en volle rode wijn met soepele smaak en een stuived aroma van rode vruchten en kruiden.

Torazzo - Azienda Pratello - Lugana, Italië 							

€6/€19/€29

Biologische Groppello en Marzemino op de oevers van het Gardameer. Een excellente wijn boordevol klein rood
fruit, frivool en verrassend veelzijdig. Heerlijk bij zowel koude als warme gerechten.

Valpolicella Valpantena - Maso Maroni - Italië							
Heldere robijnrode wijn met aroma’s van rood fruit zoals kers, framboos en violet. Droge maar persistente
afdronk.

€27

