Huiswijn
Frankrijk
Languedoc
WIT

Les Hauts de Median Chardonnay Viognier
IGP PAYS D’OC
Chardonnay en Viognier

€ 4,00 / glas
€ 15,00 / 50 cl
€ 22,00 / 75cl

3 maanden lagering ‘sur-lie’.
Deze strogele wijn met groene accenten bevat aroma’s van witte bloesem, abrikoos en geel fruit. In de mond zacht,
rijk en complex met exotisch fruit. De finale is elegant en verfijnd met grasnoten en een citrustoets. Drink deze
witte wijn met visgerechten, zoals papillot van zalm.

Italië
Veneto

Monvin Rosato Regandino

€ 4,00 / glas
€ 15,00 / 50 cl
€ 22,00 / 75cl

100% Merlot
ROSÉ

Frankrijk
Languedoc

Heerlijke frisse smaken. De Rosato heeft een levendige rosékleur en een delicaat bloemenaroma. Met een
zinnenprikkelende smaak past zij perfect bij voorgerechtjes (liefst Italiaans) en wit vlees.

La Balade Minervois
AOP MINERVOIS
60% Mourvèdre, 20% Syrah, 10% Carignan en 10% Grenache

€ 4,00 / glas
€ 15,00 / 50 cl
€ 22,00 / 75cl

ROOD
Een genereuze, donkerrode wijn met paarse accenten. Een explosieve neus van zwarte bessen, gevolgd door
kreupelhout. De wijn is volmondig, rijk en gebalanceerd en heeft een warme finale. De ideale wijn bij diverse
vleesgerechten en ook ribbetjes.

Aperitief
Italië
Veneto

Montelvini Master Prosecco Brut
DOC TREVISO
100% Glera

€ 6,50 / glas
€ 32,50 / 75cl

Een prachtige schitterende strogele kleur, met een fijne schuimlaag. De smaak is goed in balans dankzij de
zuurtegraad die de aromatische frisheid versterkt, wat uiteindelijk resulteert in een zeer aangename smaak. Een
frisse, jonge en zeer veelzijdige prosecco. Ideaal om te drinken bij lichte gerechten.

Rosé wijn
Frankrijk
Provence

Château de Berne Romance Rosé

€ 27,00 / 75cl

IGP MEDITERRANEE
45% Grenache Noir, 25% Cinsault, 15% Merlot en 15% Syrah
Deze wijn komt rechtstreeks van de zonovergoten oevers van de Middellandse Zee. Zijn zachte en lichtroze kleur
lijkt op rooskleurige wangen na een eerste kus. Mooie bloemen- en bessenaroma’s prikkelen je zintuigen. En vers
geplukte zomerperziken en aardbeiencrème dansen om je gehemelte. De unieke fles is voorzien van een glazen stop
en heeft bubbelachtige inkepingen.

Witte wijn
Frankrijk
Languedoc

Château du Vieux Parc Corbières l’Héritage Blanc

€ 23.00 / 75cl

AOP CORBIERES
Grenache, Roussanne en Vermentino
Een heldere, gele kleur met een mooie schittering. In de neus heerst een fruitig aroma van pompelmoes en enkele
minerale tonen. Krachtig in de mond met een mooie zuurtegraad. Heerlijk met gegrilde vis, zeebarbeel en mosselen.

Frankrijk
Bourgogne

Domaine de la Feuillarde Saint Véran

€ 38.00 / 75cl

AOP SAINT-VERAN
100% Chardonnay
In de mond proeven we aroma’s van perzik en citroen. De neus van de Saint-Véran is heel fris en fruitig. De
afdronk is lang en zeer levendig. Deze wijn is ideaal als aperitief, maar ook lekker bij zowel simpele gerechtjes als
bij verfijnde spijzen zoals vis, kreeft en andere schaaldieren, kalfsmedaillon en wit vlees.

Spanje
Rueda

Caballero De Olmedo Verdejo

€ 29.00 / 75cl

DO RUEDA
100% Verdejo
Een mooie strogele kleur met een aantrekkelijke groene rand. Zeer intense aroma’s van droog gras. In de neus
herkennen we tropische smaken van papaja en ananas. Op het einde krijgen we een kleine bittere toets.

Rode wijn
Frankrijk
Languedoc

Château du Vieux Parc Corbières l’Héritage Rouge

€ 24.00 / 75cl

AOP CORBIERES
50% Syrah, 40% Grenache en 10% Carignan
25% gerijpt in eiken vaten.
Zijn aroma van kleine zwarte vruchten zoals bessen, een snuifje kruiden, cacao en tabak, maakt van deze wijn een
échte charmeur. Expressief en fruitig met een harmonieuze afdronk. Gaat mooi samen met vleesgerechten en ook
wildgerechten.

Frankrijk
Bordeaux

Château Landat Cru Bourgeois Haut Medoc

€ 39.50 / 75cl

AOP HAUT-MEDOC
60% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot en 5% Petit Verdot
12 maanden eiklagering.
De wijn beschikt over een kastanjerode kleur. In de mond proeven we de aroma’s van zwarte vruchten, nougatine
en een lichte toets van toast. Soepel en rond in de mond met een lange afdronk. Naarmate de wijn verder rijpt
ontwikkelt hij verdere smaken zoals musk en een toets van hout. Heerlijk in combinatie met vlees (rood), een steak,
lams met kruiden of kazen.

Spanje
Toro

Matsu el Picaro

€ 31.00 / 75cl

DO TORO
100% Tempranillo
El Pícaro is een jonge, rode wijn die op biodynamische wijze gemaakt werd met absoluut respect voor de natuur.
De geselecteerde wijngaarden zijn 90 jaar oud. Zoals het personage op de fles is deze wijn jong, sterk en dapper.
Het heeft een aroma van zwart fruit, zoals braambessen en tonen van rood fruit en mineralen. Het is een frisse,
complexe wijn met een aangename, lange afdronk. Deze wijn is lekker bij kalfsvlees, duif, rood vlees en spicy food.

