WIJNEN PER FLES
ROOD
Primitivo “Per Tutti”
27.00
Elegante donkerrode volle wijn met aroma’s van rijpe pruimen en
kersenjam. Licht kruidig met in de finale hints van pruim en cacao.
Prachtige structuur met rijpe, volle tannines.
Primitivo
Passimento Rosso Romeo & Juliet
29.00
Na de oogst vindt gedurende 1 maand de indroging van de druiven plaats
in houten kratjes. Na de vinificatie volgt 3 maanden rijping op hout. In de
geur kenmerken zich aroma’s van intens rood fruit met kruidige tonen. De
smaak is rond met zachte tannines en een soepele afdronk.
Corvina, Croatina, Merlot
Domaine de Soulanes, Cuvée Jean Pull,
31.50
Coteaux de Languedoc A.C. Biologisch
Een geconcentreerde wijn met een rood-paarse kleur. De geparfumeerde
bosbessen met zoethout tonen zorgen voor een kruidig en fris mondgevoel.
Knapperig, rijp fruit profiel.
Carignan, Grenache, Syrah
Astoria “El Ruden”, Veneto Rosso D.O.P.
37.50
De wijn heeft een vrij intense robijnrode kleur; de neus biedt mooie
typische aroma’s van donkere kersen, ceder, leer en gestoofd fruit. In de
mond jam, specerijen, donker gestoofd fruit, met een lange, zachte finale.
Marzemino, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir
Châteauneuf-du-Pape, “La Fagotière”,
47.50
Chastan, Rhône. Frankrijk
Paarsrood, krachtig en elegant. Sappig, rood fruit, zelfs wat peperig en
mineralig.
Grenache, Syrah
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per glas | per fles

La Collezione Spumante, Extra dry, Emilia-Romagna, Italië 4.50 | 24.00
Mooie geur met vooral veel perzik, abrikoos en meloen. Goede frisse
zuren, lichte bitters en open karakter. Fijne afdronk met soepele balans.
Chardonnay

WIT

per glas | per fles

Haut Chevignac, “Les Rochers”, Pays d’Oc, Frankrijk 4.00 | 21.50
Aangenaam parfum van citrus en rabarber, prachtig droog van smaak,
sappig en vet in de mond met witte perzik, licht kruidig.
Grenache Blanc, Colombard, Sauvignon
Le Confidentiel, Pays d’Oc, Frankrijk
4.25 | 23.50
De wijn is lichtgeel met groene tonen. Zowel in de neus als in de smaak
herkent men vanille, peer en perzik. Frisse, makkelijk drinkbare wijn.
Chardonnay
Per Tutti Grigio, Terre de Chieti (Abruzzen), Italië
4.75 | 25.00
Licht strogele kleur. Aroma’s van exotisch fruit, perzik en abrikoos
samengebracht tot een levendige, pittige twist. De smaak is elegant en
fris met een sublieme balans tussen fruit en zuurgraad.
Pinot Grigio

WIT ZOET

per glas | per fles

Vinothek Spätlese, Rheinhessen, Duitsland
4.00 | 21.50
Een zachte zoete wijn van het huis, Langguth uit Rheinhessen in
Duitsland. Zachte smaak en lekker “mollig” van structuur.
Riesling

ROSÉ

per glas | per fles

Haut Chevignac, “Les Rochers”, Pays d’Oc, Frankrijk 4.00 | 21.50
Zalmroze van kleur. De geur doet denken aan een Provence-rosé met vers
rood bessenfruit. In de smaak is de wijn vol en zacht met veel rood fruit.
Grenache, Syrah, Carignan, Cinsault

ROOD

per glas | per fles

Velo, Vino Tinto Joven, Bodegas Los Tinos, Spanje
4.00 | 21.50
Helderrode wijn met veel frambozen, aardbeien, specerijen en veel rijp
fruit. In de smaak ook wat vanille. Mooie brede afdronk, redelijk vol,
ongecompliceerd en zacht.
Tempranillo, Garnacha, Mazuéllo
Monterre Merlot, Pays d’Oc, Frankrijk
4.25 | 23.50
Een fonkelende, rode wijn met de zwoele geur van rijpe kersen en
marsepein en een frisse, fruitige smaak. De afdronk is zacht en rond.
Merlot
Massai Shiraz, Wine Makers Pride, Westkaap, Zuid-Afrika 4.75 | 25.00
De wijn is robijnrood van kleur en zijn aroma is rijk aan zwarte en andere
bessen. Ook zijn er hints van chocolade en mint in terug te vinden. De
afdronk is droog en met elegante tannines.
Shiraz

BUBBELS
Astoria “Fashion Victim” Cuvée, Veneto, Italië
25.00
Verleidelijke geur met vooral veel perzik, abrikoos en andere
steenpitvruchten. Goede frisse zuren, lichte bitters en een open karakter.
Fijne afdronk met een soepele balans tussen fruit, frisdroog en sap.
Glera, Chardonnay
Astoria “Fashion Victim” Rosé, Veneto, Italië
25.00
Sappige rosé prosecco met toevoeging van 10% Pinot Nero druiven.
Fruitige en frisse zomerse wijn met tonen van aardbei, veel rijpe framboos
en rode bessen. Mooi in balans, verrassend elegante droge afdronk.
Glera, Pinot Nero

WIT
Nebla Verdejo, Vicente Gandia, Rueda, Spanje
27.50
Zeer aromatische, aantrekkelijke strakdroge wijn met een bouquet van
venkel en versgemaaid gras, maar ook volop tropisch fruit. Verfrissende
zuren in de volronde afdronk.
Verdejo
Astoria “Alisia” Pinot Grigio, Veneto, Italië
29.00
Een klassieker uit het noorden van Italië. Sappige, verfrissende, tropische,
fijne pinot grigio met in de geur en smaak, tropisch fruit, appel, wat
citrus en kruidigheid. Fris met aangename zuren.
Pinot Grigio
Grüner Veltliner, Löss II, Weingut Franz Sauerstingl,
30.00
Fels am Wagram, Oostenrijk
De druiven worden later uit geselecteerde wijngaarden met Lössbodem
geplukt; deze latere oogst heeft een duidelijk effect op het karakter van de
wijn; de grond domineert merkbaar de wijn. Speelse neus met een vleugje
exotisme. Een klassieke Veltliner!
Grüner Veltliner
Grootepost Chardonnay, Unwooded, Darling Hills, Zuid-Afrika 30.00
De wijn heeft elegante tonen van citrus en limoen in de neus. Deze
vintage is gemaakt in een frissere, slankere stijl. De smaak heeft een
lichte honingzoete structuur en is perfect in evenwicht met de frisheid
in de mond.
Chardonnay (4**** Platters Wijngids)
Wild Rock Sauvignon Blanc, Marlborough, Nieuw-Zeeland 32.00
Wild Rock Sauvignon Blanc is afkomstig uit Marlborough. De druiven
worden bij optimale rijpheid machinaal geoogst. Na een korte lagering
van 3 maanden gaat de jonge wijn op fles. De wijn is bleek van kleur en
heeft een licht groene weerschijn. In de neus zijn geuren van limoen,
passievrucht en basilicum te herkennen. De smaak is fris met een hint
van perzik, Granny Smith en citrus. Een milddroge afdronk maakt deze
wijn compleet.
Sauvignon Blanc

