Wijn

Witte wijn

Trumpeter Classic
Unoaked Chardonnay

Rueda
Margués de Riscal

Pomino Bianco
Marchesi de’ Frescobaldi

Argentinië

Spanje

Italië

De wijn bezit veel fruit en
een zachte en zeer zuivere
geur. Een mooie balans in
zuren geven de wijn een
aangename frisheid.

Aroma’s van bloemen en
jasmijn. Fris en fruitig met
mooie zuren en tonen van
peer en appel. Levendig,
smaakvol met een lange
afdronk. Ideaal aperitief.

Een rijpe, rijke witte wijn
met een subtiele aromarijkdom. Elegant, smaakrijk en
karaktervol. Een feestelijke,
klassiek gemaakte wijn
voor een mooie zomerdis.

15.50 / fles

18.50 / fles

21.50 / fles

Pinot Blanc
F.E. Trimbach

Chablis ’Vaudon’ A.C.
Joseph Drouhin

Dessertwijn
Petit Vendange

Elzas, Frankrijk

Bourgondië, Frankrijk

Saussignac, Frankrijk

Verrukkelijke wijn met een
innemend aroma van
lentebloesem. Levendige,
frisse smaak. Heerlijk
droog.

De Chablis heeft een
fruitige, geurige neus die
doet denken aan mint en
zelfs citroengras. Het is een
karakteristieke Chablis met
een subtiele afdronk.

Geur met gekonfijte tonen,
honing, gedroogde abrikoos en kaneel. Een waaier van fruit en veel frisheid
met een lekker friszoet in
de finale.

21.50 / fles

3.25 / glas

17.50 / fles

Rode wijn

Tempranillo Roble 1860
Marqués de Riscal

Laforêt Pinot Noir
Joseph Drouhin

Castello di Nipozzano
Chianti Rufina
Marchesi de’ Frescobaldi

Spanje

Bourgondië, Frankrijk

Krachtig aroma, in de neus
rijp, donker fruit met confiturehints. Subtiele houttonen. Vol en rond met een
rijke afdronk die lang aanhoudt. Ideale dinerwijn.

De neus biedt een overvloedig aroma van bessen.
In de smaak is de wijn vol,
fruitig, charmant en aangenaam te drinken met
lichte en elegante tannines.

Indrukwekkende wijn. Rijk
en vol van smaak met veel
donker fruit, tonen van
hout en een lange afdronk.

16.50 / fles

19.50 / fles

21.50 / fles

Italië

Crianza
Marqués de Arienzo

Château D. Moreau
Puisseguin Saint Emilion

Spanje

Bordeaux, Frankrijk

Krachtige Rioja, in de neus
rijp en donker fruit.
Subtiele houttonen. Vol en
rond in de mond met een
lang aanhoudende
afdronk. Ideale dinerwijn.

Dieprood van kleur met
aroma’s van hout, kruiden
en specerijen. In de smaak
elegant, krachtig en toch
soepel. De afdronk is vol
en stevig met lengte.

18.50 / fles

19.50 / fles

