WIJNKAART

BUBBELS
CAVA

€ 6,00

€ 26

€10,00

€ 49

CHIC Barcelona Brut – Pere Ventura

CHAMPAGNE
Haton – Brut Classic

HUISWIJN
WIT
FRANKRIJK – VIN DU PAYS D’OC

€ 18

Chibet “Chardonnay”

ROOD
FRANKRIJK – VIN DU PAYS D’OC

€ 18

Chibet “Merlot”

ROSE
FRANKRIJK – VIN DU PAYS D’OC

€ 18

Chibet “Cabarnet, Grenache”

TAFELWIJN
WIT – ROOD – ROSE “PAYS D’OC”

glas

¼

½

€ 4,00

€ 6,00

€ 11,00

SUGGESTIE
WIT : Zuid-Californië – LIVEMORE VALLEY
Wente – Morning Fog
“Chardonnay”
ROOD: Zuid-Californië – LIVEMORE VALLEY
Wente - Sandstone
“Merlot”
ROSE: Frankrijk
Domaine Horgelus
“Merlot, Tannat, Cabernet”

€ 28
€ 28
€ 22

KLASSIEKERS WIT
FRANKRIJK – LOIRE
Sancerre
Domaine Bardin

37,5cl
€ 19

75cl
€ 32

“Sauvignon”

Zuivere aangename Sauvignon met in de neus toetsen van een fijne speelse mineraliteit met zachte citrus.
Mooie vettige structuur met droge afdronk voor schaal en schelpdieren.

FRANKRIJK – Bourgogne
Macon Fuissé
Domaine Geoffrey Martin

€ 31
“Chardonnay”

Geoffrey is slechts 27 jaar en maakt een Chardonnay zoals hij moet zijn, volle vettige toetsen van gestoofd
wit rijp fruit zoals appel en perzik, ondersteund door een frisse mineralige afdronk. Zeer lekker bij
visgerechten als scampi met licht pikante toetsen.

FRANKRIJK – Bordeaux
Chateau la Tour Mirambeau

€ 37
“Sauvignon, Sémillon”

Het domein is al 200 jaar eigendom van de familie d’Espagne, sinds 50 jaar maken zij deel uit van de
eenzame top in hun regio. Frisse, licht stro-gele kleur met aroma’s van boter, gestoofd rijp wit fruit, vanille
met een mooie fijne toets van cederhout.
Mooi vettig mondgevoel dat zowel bij rundslapjes zou kunnen als gevogelte met pittige saus.

FRANKRIJK – Languedoc Roussillon
Montalis
“Chardonnay”

€ 22

Goudgele chardonnay met een boterige afdronk afkomstig vanuit het zuiden van Frankrijk. De 6 maanden
vatrijping zorgen voor een extra smaakvolle toets.

NIEUWE WERELDWIJNEN WIT
SPANJE – RUEDA
Bodegas Verdeal

€ 26
“Verdejo”

Aangename lichte kleur, een redelijk gesloten neus die geen afbraak doet aan het mondgevoel, zeer fris,
fruitig, volle nasmaak met soepele hints van agrum.

CHILI – LOLOL VALLEY
Hacienda Humo Blanco

€ 29
“Sauvignon blanc”

Frisse licht gele kleur met in de eerste neus een nuance van asperge vermengd met exotische geuren en
hint van maracuja vrucht. Volle aanzet met vettig mondgevoel ondersteund met mooie evenwichtige frisse
ondertoets.

KLASSIEKERS ROOD
FRANKRIJK – CÔTES DU RHÔNE
Cairanne
Le Pas de La Beaume
“Syrah, Grenache”

37,5cl
€ 14

75cl
€ 24

Donkerrode kleur met paarse nuance, frisse neus van rood fruit met aangename hints van kruiden en
peper met zeer evenwichtige volle, soepele en zachte afdronk. Ideaal bij gevogelte gerechtjes.

FRANKRIJK – BORDEAUX
Côtes de Bourg
Chateau Rouselle Tradition

€ 18
€ 29
“Merlot, Cabernet F, Cabernet S, Malbec”

Bordeaux-rode kleur met robijn-rode schijn. Zeer mooie neus met toetsen van rijpe gestoofde bosvruchten
en cederhout met hint van vanille. Kruidige afdronk dankzij de Malbec

FRANKRIJK – BORDEAUX
Lalande de Pomerol
Chateau de la Commanderie

€ 25
“Merlot, Cabernet F, Cabernet S”

€ 40

Donker robijnrode kleur. Aroma’s van kruiden en braambessen zijn volop aanwezig. Krachtige volle afdronk
met cederhout en lichte hints van vanille ondersteund door mooie versmolten taninen.

NIEUWE WERELDWIJNEN ROOD
ARGENTINIË – MENDOZA
Kaiken
“Malbec”

€ 22

Mooie donker rode Malbec, fijne aroma’s van zwarte bessen en een vleugje vanille dat verkregen werd
dankzij de rijping op nieuwe eiken vaten.

SPANJE – Ribera del Duero
Bodegas Lambuena – Crianza “Merlot, Cabernet, Tempranillo”

€ 35

Diepe robijnrode kleur, de neus omvat een kruidig boeket met ondertoetsen van ceder en gestoofd rood
fruit met een lichte hint van vanille. Romig mondgevoel, deze wijn kan pikante vleesgerechten aan!

ITALIË – Veneto
Italo Cescon

€ 27
“Pinot Noir Barriques”

Klassevolle Pinot Noir, lichte kleur met aroma’s van jonge rode vruchten en nuance van aardse toetsen. Vol
en rond in de mond, lichte ondersteuning van ceder, echte klasse.

CHILI – COLCHAGUA VALLEY
Araucano - Lurton

€ 29
“Carmenère Reserva”

Robijnrode kleur met lichte paarse schijn, in de neus een mooie soepele textuur waar men de aroma’s van
overzee kan terugvinden dankzij het warme klimaat. Afgeronde nasmaak “comme il faut”.

