WIJNKAART

Alcoholvrije wijnen
Torres, Natureo

€ 3,25

€ 17,50

€ 3,80

€ 22,50

Van het huis Torres hebben wij de Natureo wijnen,
wit en rood, alcohol-arm, 0,5%

Limburgse wijnen
Auxerrois, Wijngaardsberg

Een elegante witte wijn, aromatisch en fruitig.
Een vleug citrus, rijpe rode appel, peer en meloen.
Frisse, eetlust opwekkende zuren afgerond met
een piepklein zoetje.

Pinot Gris, Wijngoed Thorn

€ 26,50

De delicate fijne smaaknuances van de Pinot Gris
van Wijngoed Thorn worden gevormd door het
speciale terroir in deze regio wat met name wordt
gekenmerkt door de kiezel in de ondergrond.
De Pinot Gris heeft een heldere donkergele kleur
met een mooie gastronomische afdronk met
tonen van honing en gerijpt fruit.

Mousserende wijn
Proscecco, Italië

Frisse en levendige sprankelende wijn uit Veneto,
fruittonen met appeltinten.

€ 4,50

€ 25,00

Witte wijnen
Silver Lining, Chenin Blanc,
Zuid Afrika

€ 3,25

€ 17,50

Finca Terra, Chardonnay, Argentinië

€ 3,50

€ 19,50

Rudesheimer Rosengarten, Duitsland

€ 3,25

€ 17,50

Witte wijn uit de Western Cape, jonge,
frisse en fruitige smaak

Het aromatische karakter van chardonnay,
droog en fruitig.

Muller Thurgau/Sylvaner (zoet)
Lichtzoete fruitige wijn met tonen van
rijpe abrikoos en banaan.

Vila Alegria, Sauvignon Blanc,
Chili

€ 17,50

Beando, Grillo Viognier, Italië

€ 19,50

Gewurztraminer, Frankrijk

€21,50

Verfrissende wijn met tonen van citrus en appel.

Fruitig en zeer evenwichtige wijn met een schitterend
zoetzuur en frisse neus van tropische vruchten.

Droge en tegelijk fruitige wijn uit de Elzas,
met een typische kruidige smaak.

Rosé wijnen
La Rosée de la Grande Barde, Merlot,
Frankrijk

€ 3,50

€ 19,50

Vila Alegria, Cabernet Sauvignon,
Chili

€ 3,25

€ 17,50

Finca Terra, Merlot, Argentinië

€ 3,25

€ 17,50

Rosé met een diep roze kleur uit de Saint Emilion,
frisse volle smaak met delicate aroma’s van zwarte
– en bosbessen

Rode wijnen
Karaktervolle smaak van cassis met een
aangename chocoladesmaak als ondertoon.

Volle rode wijn met een dieprode kleur, rijke aroma’s
van rijp fruit.

Beando, Primitivo, Italië

€ 22,50

La Petit Barde, Montagne
St. Emilion, Frankrijk

€ 27,50

La Grande Barde, Montagne
St. Emilion, Frankrijk

€ 32,00

Volle, kruidige en ronde wijn met veel donker fruit in
de smaak, boeket van rood fruit en pruimen.

Soepele wijn met diep paarsrode kleur, een
weelderige, fruitige neus van zwarte kersen, met
een subtiele vanilletoets.

Een elegante maar vol en krachtige wijn, paarsrood
van kleur, met veel jong rood fruit, stevige
vanilletonen en een lichte houttoets.

