Wijnarrangement
Passend wijn-arrangement bij menu’s en diner,
of losse glazen per gerecht is mogelijk.

Witte wijnen

glas

fles

Rode wijnen

glas

fles

Chardonnay, Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
2014 // Domaine du Bosquet

4,00

20,00

Cabernet Sauvignon, Curico Valley, Chili
2014 // Casa Santiago

4,00

20,00

4,50

22,50

5,75

26,50

6,50

35,00

Vettige Chardonnay met abrikoos en perzik, een goede toets
van hout met behoud van frisheid.

Sauvignon blanc, Curico Valley, Chili
2014 // Casa Santiago

4,50

22,50

Merlot, Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
2013 // Les 5 Vallées

Wijn met typische Sauvignon aroma’s; Groene appel, citrus
en gras. Knapperig van smaak, licht, elegant en een frisse
afdronk.

Viognier, Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
2013 // Le Bottle	 

5,00

26,50

5,50

29,50

Deze licht gele wijn heeft mandarijn aroma’s met hints van
abrikoos en amandel. Een levendige, verfrissende smaak met
een fleugje bloesem en kruiden.

27,50

Een volwassen en rijpe wijn. De smaak is geconcentreerd met
gedroogd fruit en heeft een lange afdronk.

Verdejo, Rueda, Spanje,
2013 // Ermita Veracruz

31,50

De Rueda smaakt naar rijpe kruisbessen, Granny Smith appel
en heeft kenmerken van mango en ananas. De prettige afdronk
kent naast een complexe kruidigheid een friool bittertje.

35,00

Sauvignon blanc, Marlborough, Nieuw Zeeland
2014 // Peter Yealands   
Most Green Company van 2014!
Milieuvriendelijke wijn met echte Sauvignon aroma’s,
kruidig, steenfruit en een crispy afdronk.

39,50

Chardonnay, Bourgogne, Frankrijk
2013 // Saint Verán, L’abeille blanche
Deze chardonnay heeft een goude kleur met groene reflectie,
een neus vol met bloemen en een smaak vol met fruit.

Sparkling/Champagne

glas

fles

Cava, Villa Conchi Brut, Penedés, Spanje
Macabeo, Xarel-lo, Parellada, Chardonnay

6,50

36,50

Elegante cava met fijne bubbels, warm palet van fruit en
nuances van toast.Heeft een frisse en lange afdronk.

Karakteristiek door zijn geur, finesse en elegantie. Boeket van
witte bloemen en een bittere frisigheid van grapefruit.

Fruitig en elegant! Deze pinot noir heeft in zijn
smaakpallet rood fruit, de afdronk houd lang aan waar
een toets van kruidnagel bij vrijkomt  

Rioja Crianza DOC, Rioja, Spanje
2010 // Cune

Grüner Veltliner Alte reben, Carnuntum, Oostenrijk
2013 // Markowitsch

Champagne,
Jean Pernet reserve blanc de blancs, Frankrijk
Chardonnay  

Veel donker fruit en kersen in de neus. Vlezig in de mond
met een soepele smaak vol rijpe vijgen en pruimen met een
kruidige tint.  

Pinot Noir, Lombardije, Italië
2013 // Kris

Een parfum van bloemen en lychees.
De smaak is vol en krachtig maar tegelijk rond en toegankelijk.

Pinot Grigio, Veneto, Italië
2013 // Kris

Duidelijke aroma’s van aardbei en framboos met een hint van
cacao. Een lichte, plezierige smaak; voldoende gevuld maar
niet opdringerig. De mooi verweven tannine geeft de wijn een
plezierige afdronk.

55,00

Een rioja van 80% Tempranillo en 20% Garnacha tinta y Mazuelo.
Rode bessen aroma’s overheersen het Amerikaans eiken en
balsamico. Een zeer levendige wijn met specerijen en een
evenwichtige zuurgraad.

27,50

Syrah, Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
2013 // Le Bottle
Een Syrah met een stevige smaak vol kersen, mediteraanse
kruiden en zijn eigen Syrah-pepertje.   

29,00

Primitivo, Salento, Italië
2013 // Cantine Rosa del Golfo “Bel Noce”
Een toegankelijke, doch volle wijn met heerlijk zachte
tannine en een prettige afdronk. De zon is terug te proeven
in het donker fruit en de kenmerkende kruidigheid.

  
Malbec, Cafayate, Argentinië
2012 // El Esteco, Malbec Reserva

37,50

Impressies van getoast eiken, fijne vanille en donker fruit.
Door de aangename zuren en de mooie rijpe tannine heeft de
wijn een lage en lekkere afdronk.

Saint-Emillion, Bordeaux, Frankrijk
2012 // Mahler-Besse Cheval

41,50

Deze wijn van een origineel Nederlands handelshuis is een
wijn met diepgang.Stevige structuur maar vlezig, open en
toegankelijk. Gemaakt van 60% Merlot, 20% Cabernet Franc,
20% Cabernet Sauvignon.

Rosé

glas

fles

Grenache & Niellucciu, Corsica, Frankrijk
2013 // Terra Antica

4,50

27,50

Heldere rosé, fris en levendig met rode bessen en rozenbotel
aroma’s.

