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Huiswijn wit

Witte wijn alleen per fles te bestellen:

‘L Arjolle (2017) - zuid Frankrijk Sauvignon Blanc
per glas 3,95 € 17.95 per fles
Naast de aromatische, frisdroge Sauvignon en de weelderige,
volle Viognier voegt wijnmaker Francois Teisserenc een heel
klein beetje droge muscate toe. Hierdoor is deze opvallende
witte wijn extra geurig en heeft een zeer aansprekende smaak.

Grüner Veltliner Kolkman Oostenrijk (2017) - € 19.95 per fles
Mooie heldere lichtgele kleur en groene nuances.
In de smaak proeven we veel frisheid en minerale tonen,
maar ook citrus en kruiden zijn duidelijk aanwezig bij deze wijn.
De wijn is mooi in balans en heeft een lange frisse afdronk
met een klein mineraaltje.

Apaltagua Chili (2017) – Chardonnay
per glas 3.95 € 17.95 per fles
Een heerlijke Chardonnay met kracht en genuanceerd hout.
In de smaak lichtjes vanille en room. Frisse lange afdronk.

Révélation (2016) – Chardonnay - € 21.50
Volle, aromatische chardonnay met pittige toastgeuren,
eikenhoutaroma’s én rijp geel fruit in de geur. De smaak is vol,
evenwichtig en aromatisch en eindigt met een ronde, sappige finale.

Haut Marin Frankrijk Gascogne ( 2017) – Sauvignon Blanc
per glas 3.95 €17.95 per fles
Zeer aromatische neus met citrusfruit en tropisch fruit.
Frisse aanzet met ook weer veel fruit in de smaak.
Gemiddelde afdronk met mooie zuren en een klein bittertje
om het spannend te maken.

Veiga da Princesa (2017) – Albarino - € 24.50
Heerlijke jeugdige, droge witte wijn met een stuivend aroma
van groene appel en limoen. De smaak zet sappig en fris in en
eindigt aromatisch, rond en evenwichtig.

Huiswijn rood
Caillou Frankrijk (2016)– Malbec
per glas 3.95 € 17.95 per fles
Zwoele neus met rijpe pruimen, kersen jam en een lichte kruidigheid.
In de smaak een licht zoete aanzet die door de fijne zuren plezierig
wordt aangevuld. De structuur is zijdezacht.

‘L Arjolle Zuid Frankrijk (2017) Merlot
per glas 3.95 € 17.95 per fles
Heerlijk jeugdige wijn. Vol rood van kleur en met een intens aroma van
vers rood fruit. De smaak is sappig, maar vol, fruitig en toegankelijk

Huiswijs rose:
‘L Arjolle Frankrijk (2017) – Syrah, Grenache
per glas 3.95 € 15.95 per fles
Heerlijke volle Zuid-Franse rosé met een fruitig en kruidig aroma en een
mond vullende, frisdroge smaak.
Paul Antonin Frankrijk (2017) - € 15.95 per fles
Fijne lichtvoetige rosé. Framboos, frisse tonen en een sappige afdronk.

Le Jade Frankrijk Languedoc (2017) – Viognier - € 19.50
Aromatische, verfijnde droge witte wijn met perzik en tropische fruit
in de geur. De smaak is zacht en rond en eindigt met een frisse finale.

Rode wijn alleen per fles te bestellen:
Apaltagua Chili (2016)- Carmenere - € 17.95
Vol rood van kleur, met een fraai aroma van eikenhout,
kruiden en rijpe bosvruchten. De smaak zet vol, rond en aromatisch in
en eindigt met zachte tannine.
Apaltagua Chili (2016) - Pinot Noir - € 17.95
Prachtige doorzichtige paarsrode kleur. In geur licht hout en
vooral rode bessen en framboos. De smaak is elegant met frisse
tonen en fraaie tannines.
Kolkmann Oostenrijk Wagram (2015) - Zweigelt - € 24.50
Pimpelpaars, geurend naar kersen en drop. Pittige, fruitige smaak.
Kolkmann (2014)- Zweigelt – Reserve – Oostenrijk € 39.50
Dieprode kleur met een bom van fruit in de neus en aroma’s van vanille.
In de mond pikken we de typische kruidigheid op alsmede de
pittige tannine’s geweldige smaak sensatie

