WIJNKAART
BUBBELS

Fizz Fizz Fizz Cava
Penedes, Spanje

6,50 35,-

Dat de woorden “bubbels” en “exclusief” niet alleen gelden voor
Champagne bewijst deze soepele en zachte Cava uit de Penédes.
65,-

Jean Dumangin Blanc Des Blanc Champagne
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
Pistola Verdejo

4,75

25,50

5,50

29,50

5,75

31,50

6,25

34,50

4,25

23,50

Tierra de Castilla, Spanje

De pistola schiet er vrolijk oplos met smaken als citrus, peer en
tropisch fruit. Een ware crowd-pleaser.

Bardos Pinot Grigio
Matra, Hongarije

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

Gerhard Deim Grüner Veltliner
Kamptal, Oostenrijk

Deze wijn komt van een klein familiebedrijfje, dat al generaties lang
Grüner Veltliners maakt. En wat voor één! Eentje die uit z’n voegen
barst van de verfrissing, verfijnde zuren en versgemalen witte peper.

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

4,75

25,50

6,25

34,50

4,75

25,50

6,-

32,00

6,75

37,50

Setubal, Portugal

Met deze fruitige en droge rosé 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 rosés 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.

Domaine Des Lauribert
Côtes du Rhone, Frankrijk

De Grenache en Syrah zijn de twee hoekstenen van de Rhônevallei.
Dit illustere duo zorgt voor een combinatie van sappig donkerrood
‘Grenache-fruit’ en de typerende ‘Syrah-kruidigheid’.

Arbois Pinot Noir
Jura, Frankrijk

Misschien is het piepkleine wijngebied Arbois wel het best
bewaarde geheim van Frankrijk. Het koele klimaat en de kalkbodem
is vergelijkbaar met die van de Bourgogne perfect voor de Pinot
Noir druif. Proef: kersen en frambozen.

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

