Wijnkaart

HUISWIJNEN

WITTE WIJNEN

Sedosa Blanco

Jérémie Huchet Chapeau Melon Blanc

Aromatisch en fris met tropisch fruit,
grapefruit, perzik en kruisbessen

Expressief, sappig en floraal met exotisch
fruit en een hint van citroen

Maison Virginie Ma Cuvée Rosé

Simonsig Chenin Blanc

Fris en elegant met verfijnd rood fruit en veel sappigheid

Stuivend en fris met passievrucht, kiwi,
appel, peer en meloen

La Mancha, Spanje
verdejo, sauvignon blanc, viura

€ 3,90

€ 19,50

Languedoc, Frankrijk
cinsault, grenache, syrah
€ 3,90

€ 19,50

Sedosa Tinto
La Mancha, Spanje
tempranillo, syrah

Fruitig en sappig met bosbessen,
aardbeien, kersen, chocola en tabak
€ 3,90

€ 19,50

RODE WIJNEN

Simonsig Cabernet-Sauvignon/Shiraz
Stellenbosch, Zuid-Afrika
cabernet sauvignon, shiraz

Zwoelsappig met rood fruit, rijpe zwarte
bessen en een verleidelijke kruidigheid
€ 25,50

Barón de Ley Club Privado
Rioja, Spanje
tempranillo

Zacht en zwoel met rijp rood fruit, cederhout en licht vanille
€ 26,50

De Moya Justina Bobal
Valencia, Spanje
bobal, syrah, cabernet sauvignon

Rond en zacht met rijp rood fruit, toast,
kruiden en een verfijnde mineraliteit
€ 26,50

Villa Giada Barbera d’Asti Surì
Piemonte, Italië
barbera

Vol en sappig met frisse kersen,
aardbeien en een serieuze structuur
€ 27,50

Casa Santos Lima Colossal Reserva
Lisboa, Portugal
syrah, touriga nacional, tinta roriz, alicante bouschet

Geconcentreerd met rijp rood fruit, pruimen en specerijen
€ 27,50

Loire, Frankrijk
melon de Bourgogne, sauvignon blanc

€ 25,50

Stellenbosch, Zuid-Afrika
chenin blanc

€ 25,50

Maison Barboulot Chardonnay
Languedoc, Frankrijk
chardonnay

Rijk, romig en aromatisch met steenfruit,
geroosterd brood en brioche
€ 26,50

Wilhelm Walch Prendo Pinot Grigio
Alto Adige, Italië
pinot grigio

Strak en modern met stuivend wit fruit
en een subtiele kruidigheid
€ 28,50

De Moya Diego Merseguera-Chardonnay
Valencia, Spanje
merseguera, chardonnay

Complex en fris met abrikozen, toast en een fijne citrus
€ 29,50

MOUSSERENDE WIJN
Simonsig Kaapse Vonkel Brut
Stellenbosch, Zuid-Afrika
pinot noir, chardonnay, pinot meunier

Fris en zacht met een romige mousse,
wit fruit, citrus, noten en biscuit
€ 29,50

