WIJNKAART
BUBBELS
FIZZ FIZZ FIZZ CAVA
Penedes, Spanje

5,75 32,50

Dat de woorden “bubbels” en “exclusief” niet alleen gelden voor
Champagne bewijst deze soepele en zachte Cava uit de Penédes.

JEAN DUMANGIN BLANC DES BLANC CHAMPAGNE

62,50

Champagne, Frankrijk

Slechts 5% van alle Champagnes is een Blanc des Blanc (gemaakt van
alleen Chardonnay). Deze exclusieve Champagne smaakt fris, elegant en
aangenaam zacht.

WIT
Bianco di Pepe Grillo
Terre Siciliane, Italië̈

4,50

24,50

5,00

27,50

5,50

30,00

4,00

22,50

Op Sicilië zijn ze ondanks het warme klimaat toch in staat om kakelfrisse
wijnen te produceren. Deze Grillo is daar een prachtig voorbeeld van.
Proef abrikozen, citrus en mineralen.

Bardos Pinot Grigio
Matra, Hongarije

Het zonnige Matra gebergte in Hongarije heeft de perfecte
omstandigheden voor de welbekende Pinot Grigio druif.
Proef perzik en fris citrusfruit.

Lista Negra Reserva Chardonnay Arinto
Setubal, Portugal

Deze Portugese blend wordt vier maanden op nieuwe houten vaten
gerijpt. Het resultaat is een rollercoaster van smaken.
Proef hout, tropisch fruit en honing.

ZOET
Hausmann Rivaner
Nahe, Duitsland

Rivaner is een druivensoort die van zichzelf veel frisheid meebrengt.
Doordat de wijn niet volledig uit-vergist is krijgt hij zijn zoete smaak.

De wijnen zijn ingedeeld van licht en fris naar vol en krach8g

WIJNKAART
ROSÉ
LISTA NEGRA ROSÉ

4,50

24,50

6,00

30,50

4,75

25,00

5,00

27,50

5,50

30,00

Setubal, Portugal

Met deze fruitige en droge rosé́ waan je jezelf direct aan de Portugese
costa! Proef framboos en witte bloemen.

FERRY LACOMBE MIRA ROSÉ
Provence, Frankrijk

Deze zalmkleurige blend van Grenache Blanc, Grenache Noir en
Caladoc is vernoemd naar de ster ‘Mira’. Is het nu arrogantie om een
rosé naar een ster te vernoemen? Zeker niet! Deze rosé kan zich
namelijk meten met de beste rosé’s met sterallures uit de Provence!
.

ROOD
Tierra Alegre Tempranillo
Tierra Castilla, Spanje

Tempranillo is de trots van Spanje. Het rijpe fruit en de lichte
kruidigheid maken hem wereldwijd erg geliefd. Deze biologische wijn
smaakt naar donker, sappig fruit en vanille.

El Bohemio Pinot Noir
Itata Valley, Chili
Pinot Noir is waarschijnlijk de meest bejubelde rode wijndruif ter
wereld. Dat komt door de fantastisch geurende, zijdeachtige wijnen
die hij voortbrengt. Lekker aards en pittig met veel rood fruit.
Goru el Tinto
Jumilla, Spanje

De Goru komt van wijngaarden uit Jumilla, onder Valencia. De Syrah,
Monastrell en Petit Verdot druiven zorgen voor een krachtige wijn met
peper, zacht fruit en een rijke finish.

De wijnen zijn ingedeeld van licht en fris naar vol en krach8g

