WIJNKAART
WINE MENU

WITTE WIJNEN

HUGELL GENTIL Elzas - Frankrijk
Deze wijn heeft een aangename geur en smaak van kruiden,
frisheid, finesse en fruit.

35

DOWIE DOOLE ESTATE SAUVIGNON BLANC
Mc Laren Vale – Australië
Heerlijk fris met veel fruit in de geur en smaak. Deze wijn
heeft een zachte verfijnde afdronk.

36

BORGO CONVENTI PINOT GRIGIO Friuli - Italië
Verfrissend, verfijnd en op een lekkere manier licht.
Deze wijn heeft florale, fruitige en amandel aroma’s
met een droge afdronk.

37

38

30

MURPHY GOODE CHARDONNAY Sonoma – Californië US
In geur en smaak een hartveroverende combinatie van rijp

45

32

PASCAL JOLIVET POUILLY FUME Montagu – Frankrijk
Rijke elegante Sauvignon Blanc wijn met finesse en
typische mineraliteit.
DOMAINE D’HENRI CHABLIS PREMIER CRU FOURCHAUME
Fourchaume - Frankrijk
Bleekgeel en een verwennerij van sappig fruit. Genereus
en fraai in balans door een goede structuur en een
verfijnde afdronk.

55

MEURSAULT LES CLOUS BOUCHARD Bouchard – Frankrijk
Toonbeeld hoe Chardonnay in zijn oorsprong , de
Bourgogne, kan zijn: elegant, complex, met mooie
fruittonen en een hint van toast. Lange afdronk.

80

WHITE WINE

HOYA DE CADENAS CHARDONNAY SAUVIGNON BLANC
Bodegas Vincente Gandia - Spanje
Een ingetogen geur en aangename aroma’s van appel en
citrusfruit in de smaak. Evenwichtig, makkelijk en smaakvol
met een frisse afdronk.
NEBLA VERDEJO RUEDA VINCENTE BODEGAS
Vincente Gandia - Spanje
Een levendige en intense wijn met fruitaroma’s en licht
kruidig. De afdronk is soepel en fruitig met frisse zuren.
LUIGI BOSCA LA LINDA TORRONTES BODEGA

4.5
22.5

4.95
24.75

Luigi Bosca, Mendoza -Argentinië
De Torrontes druif geeft veel smaak en geur van bloesem,
lychees. Rijp fruit en citrus in de afdronk.
DOMAINE SALICES VIOGNIER Francois Lurton - Frankrijk
Lichtgeel, impressies van abrikozen, rozen en brioche. Prettige frisheid en een verfijnde zachte smaak.
PASSIMENTO GARAGNA PASQUE Veneto - Italië
Bijzondere witte wijn uit Veneto met een intense smaak en
rijpe fruitaroma’s. De afdronk is vol en rond.

34

exotisch fruit met lichte vanille tonen in de smaak.

RODE WIJNEN
RED WINE

HOYA DE CADENAS RESERVA TEMPRANILLO BODEGAS
Vincente Gandia - Spanje, 2014
Tempranillo druiven zorgen voor een zachte,
fluweelachtige wijn met een elegante kruidige afdronk.
NEBLA GARNACHA VINCENTE GANDIA BODEGAS
Vincente Gandia – Spanje
Een subtiele, volmondige wijn met karakter.

4.5
22.5

4.95
24.75

DESIRE EN LUSH & ZIN PRIMITIVO
Pasqua, Puglia – Italië
Een mooie wijn met dieprode kleur. In de neus intense
aroma’s van pruimen, rood fruit, koffie, cacao en kruidige
tonen. De wijn is zwoel en rond met zachte tannines.

35

39

CHILOE WINEMAKERS MERLOT
Loncomilla Valley – Chili
Deze Merlot heeft een bouquet van rode pruimen, kersen
en aardbeien die vergezeld gaan van karamel en vanille.

32

MURPHY GOODE CABERNET SAUVIGNON
Sanoma – Californië US
Bouquet van klein rood fruit met een vleugje zoethout en
chocolade dat zich voortzet in de smaak.

69

LUIGI BOSCA LA LINDA MALBEC
Luigi Bosca, Mendoza – Argentinië
Intense rode kleur en impressies van kruiden en kersen.
Rijpe smaak en lichte houttonen door drie maanden
rijping op Amerikaans eiken.

32

BOUCHARD PÈRE & FILS BEAUNE DU CHÂTEAU PREMIER CRU
Côtes de Beaune – Frankrijk
Deze Pinot Noir geeft een elegante wijn van kersen in
de geur en een zachte ronde smaak.
M. CHAPOUTIER LES BÉSCASSES CÔTE DE RÔTIE
Rhônes Chapoutier – Frankrijk
Bouquet geeft impressies van frambozen, kruiden en
rozemarijn. De volle smaak sluit hier op aan met tonen
van hout en vanille.

85

ROSÉ

CHAMPAGNE

HOYA DE CADENAS, ROSADO BODEGAS
Vincente Gandia - Spanje
Deze volfruitige rosé is fris genoeg om zo te drinken en
krachtig genoeg om allerlei gerechten te combineren.

4.5
22.5

DOMAINE FIGUIERE
Magali Provence - Frankrijk
Bleek roze met een bouquet van citrus en rood fruit. Zachte
en frisse smaak met impressies van abrikozen en grapefruit.

35.5

AIX ROSÉ
AIX-en-Provence - Frankrijk
“An affordable everyday little luxury” Een rosé met een fruitige
en frisse lange afdronk. Een geur van een vleugje watermeloen,
aardbei en bloemen.

37.5

RUINART BRUT
Reims - Frankrijk
Een gebalanceerde wijn, rond en met een volle body.
De geur is fris en geeft een hint van gerijpt fruit, met
daarbij tonen van noten als hazelnoot en verse amandelen.

79.5

RUINART ROSÉ
Reims – Frankrijk
Veel klein fruit ondersteunt de levendige mousse.
De afdronk is droog en lang met ook weer veel rood fruit.

96.5

RUINART BLANC DE BLANC
Reims – Frankrijk
De smaak is fris en de champagne bestaat uit 100%
Chardonnay druiven. Deze frisse, fruitige en toch droge
champagne is een uitstekende maaltijdbegeleider van
fijne gerechten als sushi.

96.5

