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WITTE WIJNEN

RODE WIJNEN
..

Argentinie

Elevado Selected Malbec/Merlot
Glas €3,50
Dit is een mooie, volle en fruitige rode wijn met aroma’s
van zwart fruit en pruimen.
Deze populaire wijn heeft een mooie zachte structuur.

Zuid-Afrika
Fles €17,50

Spanje

Ramón Bilbao Crianza - DOC Rioja
€24,50
Proef aroma’s van zwart fruit, pruimen en sandelhout.
De smaak is zwoel, vol met rijpe tannine en de wijn heeft een elegante en
minerale afdronk.					

..

Australie

Yalumba The Scribbler Cabernet Sauvignon & Shiraz - Barossa Valley €27,50
Prachtige diep rode wijn met aroma’s van frambozen, pruimen,
zoete specerijen en verse kruiden.
De fruitige smaken dankt de wijn aan de Cabernet Sauvignon.
De Shiraz zorgt voor de fluweelachtige smaak.

..

Argentinie

Salentein Barrel Selection Cabernet Sauvignon
- Alto Valle de Uco – Mendoza
€26,50
Aroma’s van peper, zwarte bessen en vanille vormen de basis voor deze
heerlijke, robijnrode wijn. Deze Cabernet Sauvignon heeft een elegante
smaak en een lange, volle afdronk.

Verenigde Staten

Kendall Jackson Vintner’s Reserve Zinfandel - Mendocino County
€29,50
Rustieke wijn met aroma’s van pruimen en donker fruit. Stevige tannines. Accenten van ceder en kruiden brengen de wijn naar een prachtige afdronk, die
lang aanhoudt.

..

Italie

Farina Rosso Veronese Corte Conti Cavalli - IGT Veronese
€39,00
Met tot gevolg aroma’s van jam-achtig rood fruit, framboos,
gember en een palet aan specerijen. De volle body is harmonieus en blijft
boeiend tot ver in de afdronk.

Frankrijk

Château Treytins Lalande de Pomerol – Bordeaux
€34,50
Château Treytins Lalande de Pomerol heeft een mooie granaat rode kleur.
De neus wordt gevuld met lichte houttonen voor de subtiele kruiden en rood
fruit tonen. Château Treytins Lalande de Pomerol is mooi rond van smaak
met tonen van kersen en zwarte bessen, afdronk is lang en aangenaam
met subtiele tannines.

Frankrijk

Moulin-a-vent, Jean Loron - Beaujolais
€30,50
Deze Beaujolais Villages van Jean Loron is een makkelijk te drinken kersen
rode wijn met intense aroma’s van rood fruit.

Finch Mountain Chenin Blanc
Glas €3,50 Fles €17,50
Helder lichtgele kleur. Opwekkend boeket. Droge, zachte en fruitige smaak.

Spanje

Principe de Viana Chardonnay Barrel Fermented
Glas €3,80 Fles €19,50
Heldere, lichte kleur met groene tinten. Aroma’s van witte bloemen en intens
tropisch fruit, zoals ananas, mango en banaan. Tonen van citrusfruit als
citroen en limoen en tenslotte geuren van vers gebakken brood, verkregen
van de eiken vaten. De smaak is fris en vol. De zuren zijn goed in balans met
een lange afdronk vol karakter..

Nieuw-Zeeland

Twin Islands Sauvigon Blanc – Marlborough
€24,50
Deze droge witte wijn heeft aroma’s van tropische vruchten,
citrus en verse kruiden. De smaak is fris met tonen van koriander en tijm,
die zorgen voor een heerlijke afdronk.

Frankrijk

Pouilly Fumé Le Troncsec - AC Pouilly Fumé
€29,50
Bleekgele kleur met schitteringen. In de neus herkent men mineralen en
citrus, zoals grapefruit en sinaasappel.

Italie..

Farina Appassilento Bianco del Veneto - IGT Veneto
€23,50
Aroma’s van wilde bloem, groene appel en ananas zijn kenmerkend voor
de witte Appassilento van Farina. Vol, zacht en aromatisch.

Oostenrijk

Grüner Veltliner Spiegel Réserve - DAC Kamptal
Een complexe en tegelijk zeer zuivere wijn met geuren van bloemen
en witte peper.

€23,50

Verenigde Staten

Kendall Jackson Vintner’s Reserve Chardonnay Coastal Vineyards
€31,50
Deze wereldwijde topper is een heerlijk volle en licht romige witte wijn uit
Californië. Knapperig, fris en elegant met heerlijke aroma’s van tropisch fruit
als mango, ananas, perzik, appel en peer.
De wijn heeft een volle smaak met heerlijk licht romige, geroosterde tonen.

Chili

Errazuriz Single Vineyard Pinot Gris - Aconcagua Costa
Deze Pinot Gris heeft elegante aroma’s van citrus en grapefruit,
aangevuld met florale smaken.

Frankrijk

€34,50

Pouilly Fuissé Les Vieux Murs - AC Pouilly Fuissé
€39,De wijn heeft een gouden kleur met een smaragdgroene glinstering.
Droog en subtiel, elegant, Fruitig, met aroma’s van hazelnoot en geroosterde
amandelen.

