WIJNKAART
Huisapperatief:

Per glas

Per fles

3.50

18.75

Per glas

Per liter

3.10

18.75

3.10
Een zachte zoete witte wijn van het huis Langguth in Duitsland.
De wijn heeft mooie aroma’s van zoet wit fruit zoals witte perzik en tropische vruchten.
De wijn is lekker “mollig” van structuur. Een echte aanrader voor de wijndrinker die
van wat zoetere wijnen houdt.
Rosé, droog. Terre de sud
3.10
Zalmroze Franse rosé. Fris droog met het accent op rood fruit van framboos en
bosaardbei. Volle en lichtkruidige afdronk. Mooi bij zowel vis als wit vlees.
Rosé, zoet. Estrella
3.10
Zachtroze Spaanse rosé. Zeer volle zoete rosé van een mooie Moscatel-Garnacha
combinatie. In de geur volop zoet fruit en uitstekend te combineren met stevige
vissoorten en wit vlees. Ook heel mooi als aperitief of bij zoete desserts.
Rood. Merlot (Indicazione Geografica Tipica)
3.10
Paarsrode Italiaanse Merlot met een geur van bramen, cassis en pruimen.
Door zijn volle milde smaak, perfect te combineren met vele vleesgerechten.

18.75

Prosecco met of zonder likeurtje
Keuze uit: Creme de Cassis, Limoncello, Licor 43 of Naturel.

Huiswijn:
Wit, droog. Chardonnay Veneto (Indicazione Geografica Tipica)
Strogele Italiaanse Chardonnay met een mooie fruitige geur van mango,
honing en boter. Droog met een lichte zoete inval, ietwat boterig.
Heerlijke wijn voor bij verschillende schaal en schelpdieren en vele vissoorten.

Wit, zoet. Zur Alten Ratschanke

18.75

18.75

18.75

Witte wijn:
Per glas

Per fles

3.95

19.25

3.95

19.25

4.95

23.30

4.95

23.30

6.10

27.50

Silver Lining Chenin Blanc (Zuid Afrika)
Frisse, fruitige smaak met een mix van verse kruiden en bloemenaroma’s;
doet de streek alle eer aan. Kan als aperitief wijn of bij zomerse salades,
diverse visbereidingen, wit vlees en gevogelte.

Les Jamelles Viognier, Domaine Delaunay (Frankrijk)
Rijke aromatische wijn met karakteristieke fruitaroma’s. Ronde en frisse smaak
met een fijne zuurbalans. In de afdronk wat honing. Heerlijk als aperitief en bij
visgerechten, schelp- en schaaldieren en asperges.

La Vallee des Oliviers, Chardonnay (Frankrijk)
Mond vullend en tropische smaken kenmerken deze wijn die zeer smaakvol
overkomt: een echte allemansvriend. Lekker glas bij eigenlijk alle voorgerechten;
super bij kip en een lekker stukje zalm.

Tardencuba, Verdejo (Spanje)
Een uitgesproken wijn met een eigen persoonlijkheid. Lichtgele kleur met een
mooie balans tussen zuren enerzijds en kruiden anderzijds. Perfect bij een
veelvoud van gerechten tot aan schimmelkaasjes aan toe.

Domain de Pre Baron, Touraine “Elegante” (Frankrijk)
Terra Vitis wijn afkomstig van zeer oude wijnstokken (vielles Vignes). Intens
aroma van exotisch fruit. De opwekkende, knisperende smaak bezit fris
en sappig fruit verweven met kruidige, florale nuances. Heerlijk bij schaal
en schelpdieren, maar ook bij wit vlees en bijvoorbeeld asperges.

Rode Wijn:
Per glas

Per fles

3.95

19.25

3.95

19.25

3.95

19.25

4.95

23.30

4.95

23.30

Feudi 125, Primitivo del Salento (Italië)

4.95
Elegante donkerrode volle wijn met intens aroma van rijpe pruimen en kersenjam.
Licht kruidig met in de finale hints van vanille van cacao. Prachtige structuur
met rijpe, volle tannines. Mooie wijn die heerlijk past bij de zwaardere vleesgerechten.

23.30

Monteré Valpolicella Supériore Ripasso D.O.P (Italië)

29.50

Cabernet Sauvignon, Cave St. Christophe (Frankrijk)
Deze wijn heeft een prachtige donkerrode kleur en een fruitig boeket.
Een soepele wijn met een fruitige, frisse afdronk. Prima bij rood vlees en kaas.

Côtes du Rhone, Château de Tresques (Frankrijk)
Een verrukkelijke vergissing van het mengen van twee druivensoorten hebben
geleid tot deze heerlijke wijn die uitmond in een fruitige, zacht kruidige en
aangename rode wijn. Het kersen/pruimachtig fruit uit de Merlot wordt ondersteund
door het rood fruit van de Grenache. Echt een prachtig glas!

Vina la Pinta Malbec (Argentinië)
Een prima herkenbare rode wijn gemaakt van 100% Malbec. Kersenrood met
paarse invloeden. Fruitige aroma’s van pruimen in de neus. Heerlijke smaken
van confituur met een zachte toets van karamel in de mond.

Montagne St-Emilion, Dom. La Petite Barde (Frankrijk)
Dieprode, soepele, drinkklare wijn met een lichte vanilletoets. Van dezelfde
eigenaar als het vermaande Chateau Haut-Saint George uit de Saint-Emilion.

El Coto de Rioja, Rioja Crianza D.O.C. (Spanje)
Zo ontzettend duidelijk Rioja: Tempranillo druiven. Helderrode, robijnrode kleur met
veel vers fruit aroma’s, samen met typische zoethout aroma’s van eikenhout. In de
smaak zoete rijpe aardbeien en frambozen, hout en wat specerijen. Mooie brede
afdronk, vol, zeer zoetig en fluweelzacht. Mooi ongecompliceerd.

6.50
Dit is een zeer bijzondere wijn, geproduceerd volgens de Ripasso methode:
in de maand februari volgend op het oogstjaar, wordt de gewone Valpolicella wijn
gemengd met de geperste schillen en pitjes van de uitgegiste Amarone of Reciote wijn.
Hierdoor start een tweede Gisting waardoor de wijn nog meer diepgang, kleur, smaak
en alcohol krijgt. Ripasso is een Italiaans woord dat “wedergeboorte” betekent.
Kortom een pracht van een wijn.

