Sprankelend
Italië
Veneto

*

Prosecco ‘Corte Delle Calli’ – FRIZZANTE

€ 4,90 – 24,50

Vinicola Serena, Conegliano

Zachte inzet, romige mousse, frisdroog, wit fruit als appel,
peer en perzik. Frisse smaak, mooie balans met een
schone afdronk.

Frankrijk
Champagne

**

Champagne – DELOT ‘Grande Réserve’ BRUT

€

59,50

Delot Père et Fils, Celles sur Ource
Frisse, elegante inzet, met een zachte mousse, schoon en
zuiver in de mond, aangenaam droog en complex.

Selectie van ‘t Huis
WIT-DROOG

Chili
*
Central Valley

‘Las Brisas’ Clásico – SAUVIGNON BLANC

€ 4,40 – 21,50

Viña Leyda, San Antonio (2017)

Zeer stuivende wijn met tonen van citrus, appel en in de
smaak licht exotisch. Licht filmend, droog en aangenaam.

Frankrijk
Languedoc

**

€ 4,70 – 23,50

Les Vignerons de Calvisson (2016)
Zacht en droog, aangename, redelijk vet, vol met fruit
als perzik, exotisch fruit en limoen.

WIT-ZOET

Spanje
*
Castilla-La Mancha

BLUE – MOSCATEL

€ 4,20 – 20,50

Cosecheros & Criadores (2016)
Halfzoete wijn met een druivig muskaat aroma, frisse zuren en
elegante smaak. Opwekkend fris zoet en niet te zwaar.

ROSÉ

Italië
Trentino

Mazal des Carrigues – CHARDONNAY

*

Principato – PINOT GRIGIO ‘Blush’

€ 4,50 – 22,00

Cavit, Trento (2017)

Lichte rosé met in de smaak fris rood fruit. Licht romig en
heerlijk soepel met een verkwikkende afdronk.

ROOD

Chili
**
Central Valley

‘Las Brisas’ – CABENET SAUVIGNON-MERLOT

€ 4,40 – 21,50

Viña Leyda, San Antonio (2017)
Donkerrood van kleur. Intense geur van pruimen en bessen.
Sappige smaak met tonen van cassis en zachte tannines.

Karakterindicatie:

* fris, fruitig

** licht, aromatisch

*** vol, kruidig

Voor de verplichte allergenendeclaratie van de wijn verwijzen wij u naar het etiket van de door u gekozen wijn.

Biologisch
WITDROOG

Italië
Val di Cornia

*

Splendente – ANSONICA

€ 4,40 – 21,50

Villa Brancatelli, Toscane (2015)
Intrigerende aroma’s van witte bloemen en citrusvruchten,
fijn en elegant. Aangenaam frisse, vlezige en krachtige indruk.

ROSÉ

Italië
Val di Cornia

*

Lorén ‘Rosato’ – SYRAH

€ 4,40 – 21,50

Villa Brancatelli, Toscane (2015)
Gebalanceerde, volle rosé met een goede structuur. Fruitig en intense
aroma’s. Blijft lang in de mond.

ROOD

Italië
Val di Cornia

***

Valle delle Stelle – CABERNET SAUVIGNON/FRANC. € 5,70 – 28,50
Villa Brancatelli, Toscane (2014)

Een overweldigend boeket met rood fruit, dat aangrijpend en
krachtig is, met zoete kruidige ondertonen.

Italië
Val di Cornia

**

Questo Dedicato A – PETIT VERDOT, SYRAH

ENZ.

€ 4,40 – 21,50

Villa Brancatelli, Toscane (2014)

Erg fruitig, vol met aroma’s. Zachte, volle tannine die een
eenvoudige frisheid geeft aan deze wijn die zulke grootse
druivensoorten bevat.
DESSERT

Italië
Val di Cornia

***

Re della Valle – ALEATICO

€ 5,80

Villa Brancatelli, Toscane (2011)
Uitdagende hints van zoete en gekruide vruchten, een zweem van
abrikozen. Een delicate, elegante en verrukkelijke ervaring.

Karakterindicatie:

* fris, fruitig

** licht, aromatisch

*** vol, kruidig

Voor de verplichte allergenendeclaratie van de wijn verwijzen wij u naar het etiket van de door u gekozen wijn.

Wit
Nieuw-Zeeland **
Marlborough

Wairau River – SAUVIGNON BLANC

€

30,50

€

30,00

€

24,50

€

23,50

€

27,50

Wairau River Wines, Blenheim (2017)
In de mond heerlijk zuiver, fris en mineraal, bijna strak met zeker
voldoende vulling met een zekere elegantie.

Frankrijk
Bourgogne

***

Mâcon-Vergisson ‘La Roche’ – CHARDONNAY
Sylvie et Gilles Guerrin, Vergisson (2016)

Volle, soepele inzet, naast frisse zuren een intens rijke smaak
van fruit, mooie balans.

Italië
Veneto

**

Gregoris – PINOT GRIGIO

Giovanni Fattori, Monteforte d’Alpone (2017)
Soepele, heerlijke elegante smaak, aangenaam vol met een milde
Afdronk.

Spanje
*
Castilla y León

Rueda ‘Casamaro’ – VERDEJO & VIURA
Bodegas Garciarevalo, Matapozuelos (2016)
Exactrijke smaak met tonen van appel, citrus, anijs en kruiden.
Sappig in geur en smaak.

Oostenrijk
Kamptal

*

Löss – GRÜNER VELTLINER
Schloss Gobelsburg, Langenlois (2017)
Gemiddeld intense, frisse smaak met tonen van wit fruit, mango en
citrus. Fijne zuivere zuurgraad en een minerale toets in de afdronk

Karakterindicatie:

* fris, fruitig

** licht, aromatisch

*** vol, kruidig

Voor de verplichte allergenendeclaratie van de wijn verwijzen wij u naar het etiket van de door u gekozen wijn.

Rood
VS
Californië

**

Stone Barn – MERLOT

€

26,50

€

30,00

€

26,00

Costalago – CORVINA (GROSSA), CABERNET & MERLOT €

29,50

Dedicato Family Vineyards, Manteca (2014)
Soepele smaak, zachte wijn met rood fruit van kersen en bramen.
Iets gekruid van smaak met een lichte tannine en zacht rijp fruit.

Spanje
La Rioja

***

Rioja Vallobera ‘Crianza’ – TEMPRANILLO
Bodegas Vallobera, Laguardia (2015)

Sappige, lichtkruidige wijn met tonen van houtlagering en een
elegante afdronk.

Chili
*
Central Valley

Leyda – PINOT NOIR

Viña Leyda, San Antonio (2016/’17)
Stevige inzet, kruidig, een zuivere frisheid, rood fruit, met zachte
milde tannines in de afdronk.

Italië
Veneto

***

Fratelli Zeni, Bardino (2015)
Rijke, iets romige smaak, met sappig, bijna zoet fruit als kersen. Droog
met een iets gekonfijt fruit, iets eiken en in de afdronk bittere chocola.

Frankrijk
Languedoc

**

Domaine Muret – SYRAH

€

24,00

Domaine Muret, Castelnau de Guers (2016)
De smaak is aangenaam met veel rijp rood fruit waaronder cassis,
tonen van mocca en een zachte finale met rijpe tannines.
Karakterindicatie:

* fris, fruitig

** licht, aromatisch

*** vol, kruidig

Voor de verplichte allergenendeclaratie van de wijn verwijzen wij u naar het etiket van de door u gekozen wijn.

Dessert
WIT

Spanje
Navarra

**

Navarra Moscatel ‘Sarasate’ – MUSCAT

€ 4,60

Bodegas Corellanas, Corella
Zoete dessertwijn met intense aroma’s van rijp muskaatfruit.
Fris en vol op de afdronk.

ROOD-BIOLOGISCH

Italië
Val di Cornia

***

Re della Valle – ALEATICO

€ 5,80

Villa Brancatelli, Toscane
Uitdagende hints van zoete en gekruide vruchten, een zweem van
abrikozen. Een delicate, elegante en verrukkelijke ervaring.

ROOD

Zuid-Afrika
Robertson

**

Rietvallei Rooi Muscadel – MUSCAT ROUGE

€ 5,20

Wairau River Wines, Blenheim

Een verassende, rode dessertwijn. Mooi gekonfijt fruit en
rozijnen zijn terug te vinden in de geur en smaak.
SHERRY

Spanje
Andalusië

***

‘Cardenal Cisneros’ Sherry – PEDRO XIMÉNEZ

€ 6,20

Bodegas Sánchez Romate Hnos, Jerez de la Frontera
Zeer zoete sherry met een smaak van krenten en choclade. De
gemiddelde leeftijd van de sherry ligt tussen de 20 en 25 jaar.
Karakterindicatie:

* fris, fruitig

** licht, aromatisch

*** vol, kruidig

Voor de verplichte allergenendeclaratie van de wijn verwijzen wij u naar het etiket van de door u gekozen wijn.

