WIJNKAART
Wit
Xion Albarino - DO Rias Baixas, Bodegas y Vinedos Attis - Spanje					

€31

Deze Xion wordt gekenmerkt door wit fruit en citrus en uiteraard de lichte ziltige, minerale toets. Zeer mooie wijn
die zeer goed samen gaat met al het eten dat de zee te bieden heeft.

Sancerre - Domaine Raimbault Pineau - Loire, Frankrijk					

€25/€39,5

Droge en fruitige wijn van 100% Sauvignon Blanc druif. Verfijnde wijn met mooie lengte en aanhoudende
mineraliteit in de 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.

Sauvignon,Colombard - Domaine Horgelus - Côtes de Gascogne, Frankrijk		

€4,5/€15/€23

Geur van deze wijn spettert uit je glas! Een extreem frisse wijn met toetsen van groene appel, citrus en abrikoos.
Een aangenaam huwelijk tussen smaakvolle zuren en fruitige aroma’s.

Benjamin De Rissac - Château Latour De Rissac - Languedoc, Frankrijk 			

€5/€16/€25

Deze witte wijn bestaat uit 50% Chardonnay en 50% Viognier. Frisse aroma’s in de neus en aangenaam rond en
vol van smaak. Verassende complexiteit met een mooie frisheid tot in de afdronk.

Grüner Veltliner - Weingut Ebner-Ebenauer - Oostenrijk (Bio)						

€31

100% Grüner Veltliner druif. Volle expressieve wijn met veel finesse en aroma’s van rijpe appelen, geel fruit,
meloen en verse kruiden. Een aangename en evenwichtige wijn met lange afdronk.

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.

Constantia Uitsig Sauvignon Blanc - Constantia - Zuid-Afrika

€37

Complexe wijn van 100% Sauvignon Blanc. In de mond ervaart men een mooie mineraliteit met toetsen van
citrusvruchten. Mooi evenwicht tussen zuren, fruit en lengte.

Vadio Branco - Vinhos Vadio - DOC Bairrada - Portugal						

€36

Aroma’s zijn gedomineerd door citrus, kruidigheid en een lichte ziltige toets. Een frisse maar solide witte wijn dat
perfect past bij visgerechten.

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.

Pitars Pinot Grigio - Doc Friuli - Italië								

€27

Wijn van 100% Pinot Grigio druif. Droog in de mond met body en tonen van citroen. De afdronk is fris en elegant
met een mineraal karakter.

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.

Saint André - Domaine De Joÿ, IGP Côtes De Gascogne - Frankrijk 			

€4,5/€15/€23

100% Gros Manseng druif. Een lichte “moelleux” wijn met een mooi evenwicht tussen aangename zuren en
natuurlijke suikers. Elegantie en aanhoudende frisheid zijn kenmerkend voor deze mooie goudgele wijn.

WIJNKAART
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.

Miraflors Rosé - Domaine Lafage - Côtes Catalanes, 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.

Jean-Luc Colombo Cairanne - “Le Pavillon des Courtisanes” - Rhône, Frankrijk 			

€39

Wijn van 60% Grenache en 40% Syrah druiven met kenmerkende kruidige aroma’s van rood fruit. In de mond
ervaart men een vlezige impressie met zachte zwoele tannines. Lange en verfijnde afdronk.

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,
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							

€27,5

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

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

€4/€13/€19

Een mix van Merlot, Cabernet Sauvignon en Syrah. Rondborstige plezierige wijn met voldoende frisheid en een
evenwichtige afdronk. Echte aanrader bij koude en warme hapjes en geroosterd vlees.

Domaine des Graves D’Ardonneau Cuvée Prestige - Blaye-Côtes de Bordeaux, Frankrijk

€34

Donkerrode wijn van 3/4 Merlot, 1/4 Cabernet Sauvignon en een scheutje Malbec. Aangenaam evenwicht tussen
fruit en zoethout met frisse kruidigheid. Zachte zwoele tannines en een lange afdronk.

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.

Villa Mottura - Primitivo De Salento - Puglia, Italië							
Wijn van 100% Primitivo druif met uitgesproken aroma’s van rijp rood fruit en vanille. In de mond is de wijn
krachtig en sappig maar tevens rond met verleidelijke tannines.

€27

